
Torne-se urn campeao: aprenda a explorar bem urn jogo

D

Cr$ 800,00
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ToTasas uiLORIDAS

dicas e estrategias para

Nintendo, Master, Mega Drive

Game Boy e Atari

I
Mapas exclusivos

l
Fases secretas do Robocop

1 e do Skate or Die II

i A Nintendo esta

s chegando no Brasil

ii

Osganhadoresda

Superpromocao III

VIDEOGAME/TEC TOY
Veja os desenhos vencedores
'.o Sonic dtsM, capo e do

S^Cflloctdo, VuhioKurihara]

r Ci

Conheeao Sonic,

omelhor "jogo do
a no' nosEUA

SUPERPROMOCAO
VIDEOGAME TEC TOY

3 Mega Drive e mais dezenas

de premios sensacionais

3 provar que voce e bom no jogo

Alex Kidd in Miracle World



Organizagao e Praticidade
A TZ TEM HJDO P/ VOCE MONTAR EQUIPAR OU MODIFICAR SUA VIDEO LOCADORA.

• EXPOSITOR ONDULAR CENTRAL

, or I 00 m iarg )

:* OHOULAR DE PARSOE

-

• Pa«nel de inforroagdes {A lama*

iOti prol-ilora do 5elo do Cor

:

• Fieri 'o do cl.'«?nte

0<e lor.a<;jJo mjp'e^so
r»as da cadastro

(Porta cad-
io (2 ou 3 viaa)

' a\m de iiiria ,-<

-.Jelo s de aparelhoa*
•-•laa

•fas degenero

(Nao temoa repreaantantat) - Fa$a aeti padido p/ telafona ou viaite-noa.

Despachamoa p todo Braall mediant* ordam da pagamanfo. TEL: (011) 578-7277
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SENSACIONAL SUPERPROMOQAO

Prove que voce e um campeao do
ALEX KIDD IIM MIRACLE WORLD
e ganhe dezenas de premios.

Para ser o grande vencedor e ganbar um Mega Drive,

basta jogar o Alex Kidd in Miracle World no seu Mas-
ter System, fotografar o seu recorde e enviar a Sigla Edi-

Itora. As tres melhores pontuacoes gannarao Mega Drive

e as 21 subsequentes serao premiadas com camisetas VI-

DEOGAME. Nao sera considerado o recorde oficial da

Tec Toy. mas exclusivamente a pontuacao dos partici-

pantes nessa promocao,

REGULAM6NT0

1 - No seu Master System jogue Alex Kidd in Miracle

World.
2 - Fotografe a sua melhor pontuacao (ela aparece junto

com o Game Over). Envie pelo correio a foto revelada em
papel a Sigla Edltora colando atras o cupom impresso
nessa pagina, ou uma cbpia, com todos os dados preen-

chidos com lelra de forma bem legivel

3 Serao considerados vencedores aqueles que conse-

guirem a maior pontuacao. obedecendo uma ordem de-

3 Mega Drive

27 camisetas

VIDEOGAME
crescents da pontuacao para classificar os 30 premiados.

Os tres primei ros receberao Mega Drive e os o utros 27 ca-

misetas VIDEOGAME,
4 • Para efeito dessa promocao serao consideradas

exclusivamente as fotos que permitam ver ctaramente a

pontuacao Nao sera considerada a pontuacao oficial de
recordes da TEC TOY. mas apenas dos participantes des-

sa promocao
5 Em caso de empates as decodes serao por sorteio.

6 - Esta promocao e valida ate o dia 31 de agosto de
1991 e o resultado sera divulgado na VIDEOGAME n." 7.

7 - Os casos omissos serao resolvidos pelo juri da pro-

mocao composto por dois representantes da Sigla Edito-

ra Ltda., e dois da Tec Toy.

PARA FOTOGRAFAR A TELA
Deixe a sala um pouco escura, cotoque a maquina em

um tripe au apoiada e nao use flash para fotografar. Se
sua maquina liver ragulagens coloque o diafragma em
5.6 e a velocidade em 1 15 para filme de 100 ASA.

-*~

Meu recorde no Alex Kidd in Miracle World e.

Nome : ,

pantos (estou anexando uma foto com esta pontuagao)

Idade:.

Endereco

Cidade _

N.

, Estado , .CEP Telefone:.

(Recorte ou copie, este cuoom. cole no verso da foto do recorde e envie a Sigla Editors Ltda, t Rua Alice de Castro n: 60,

Vila Mariana Sao Paulo SP. CEP 04015)



Nintendo chegando no Brasil
1 esia

ameiocammfiodo B

esse e o assunto rnais

comenlado em qualquer grupo
de qamemanianos em locatio-

ns espec =

notfcia Ich muit;

losjo-
i ido 'ndicaquea

responsavel peia chegada da
labf«ca lider mundial de r

do 861 r esa Gra
i o console Phanlom

no Brasil.

Na Gradient© ninguem
falar amda. sobreoassunto E

a un

.

vao concreta

"

vem da assessors de impren
sa dessa indusr

mente inlorma Q la n3o
i iiacao a algum

lendo"

I
re a r»da nac

confirma as inlormaooes
nal de junho urn grupo de exe-

cutives da megaempresa japo-

nesa Nintendo esleve no Brasil

para visrfa a mauslna brasileira

urn
possfvel entendimanto. Parece
nao restar diividas que a Nin-

tendo tern baslante mteresse no
Brasil. que represents urn gran-

de mercado para s*

tose,p
• crescimenlo

-

adevideoga
•lamos aponas engatr

nhando

Caso a Nintendo venha mes
mo para o Brasil. o lancarnen-

to de seu produto mais popu
far o console NES (Nn

Enterteinment System} de 8
resenia. no m
Ja mudanca no mer-

cado Jsso porque existem por
aqui uma mlinidade de cartu

chos autori^ados com selo Nin-

tendo que sao comercialtzados
— por venda ou focacao -

Jo com o
lOf dos dlreitos autorats

des& as, e pior ainda

a quantidade maior amda de
que sao

montados aqui sim:

imponandose o 'chip" de me-
mona de Taiwan, pa/s da Asia

ou outro Jocal semeihanie Evj

nente. esse tipo de pro-

duto se tornana o primeiro alvo

do departamt-i j da
Nintendo Que noso

> r»eio rigor e ell

oa com que trata desses pro
btemas. Tambem poderao es

tar na alga de mira os consoles
cham

; ipativeis' dts-

DoniveiB no Brasif em .

versdes e modelos.

pro-

>< mties chances
de ser lancado por aqui e o pa

i ime Boy. este

cional So r

O Game Boy pode
aer lancado no

Brasff peh
Nintendo

o "consofinho" cteve ter nesse
anor Tuihoes de um-
dades vendidas e cmco vezes
issodecartuchos - !oraoslan-

camentos. sao mais de 200 n

tulos, E. apesar

portado por enquanio. o Game
Boy fa est i dido
porau< -.mprovraT. Pas-
ta enirar em qualquer locado
ra e ver a grande quaniidade

para
locacao

A chegada da Nintendo, se

rma ooanoii'cia

para quern gosta de videoga

l'
:

| DOSS!'

bilidade de ha. con
correncta com a empresa Sega.
tambem do J apao e represen-

i asil pete Tec Toy O
resultado de uma concorrenoa
e da dispula de mercado so
benelicia o consumidor
aumeniam-se os Jancan -

de /ogos e de outros produtos.

o consumidor passa a ter mais

9 na hora da compra e

os precos ten

dem a cair.

Mario Fittipaldi

SUPERPROMOCAO
Foram exatos 39.425 dese

nht>3 quechegaram a Sigla Eai

tora para a SUPERPROMQ
QAO VIDEOGAME,'TEC TOY
in Fc abalho pa-

ra os jurados (Valeria Lopes
Sandre e Jaime Vicente de Sou
2a. da Tec Toy, Marcus E

Herbert Fredenco e Roberto
Araujo, da Sigla Edilora} Ao fi-

nal o run escolheu o Shinobt de
Yukio Kuhhara como o

desenho ganhapao portanto

um Mega Dnve. Osegundc I

locado, Marcei Tatheshi Abe
c-'ceira colocada Adnana

Kneip Carvalho tambem
j

i

ram Mega Drive enquai

a quarta colocada, Marea '

C Eugenic ganhou um Master
System
A seguir a reiacao completa^.

VIDEOGAME 5
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dos 29 ganhadores. A S»gla

Ion) entrara em contalo com
os vencedores para a entrega

dosprdrmos
I ?) Yuho Kunhara, Sao Pau-

lo. SP. console Mega Drive. 2?)

MafceJ Takeshi ADe. Sao Pau-

to. SP console Mega Dnve; 3°)

Adfiana Kneip Carvaino. Juiz

de Fora, MG console Mega
Drive: 4 g

) Marcia M C Euge-

8elo Horizonie, MG Mas-

O Sonic de Marcel
e o Alex Kltttt de
Adfiana, 2? e 3.°

colocados.

ter System; 5?) Yutoo Kufihera.

Sao Paulo. SP. oculos 3D. 6°)

Anderson Pontes. Sao Paulo.

SP cartucho para Master

1 Mega. 7°) Ivan

FredencoB C de Queir6z. Sal-

vador, BA. cartucho para Mas
ter System de 1 Mega, 8°)

Claudia CavaJcanti Domingues.

Sao Paulo, SP carrucho para

Master System de 1 Mega; 9")

Maria Rosa Ferrerra da S«lva.

Belo Hortzor lOfiO

para Master System de 1 Me-

ga, 10°) Marco Aurelio C

Novaes Belo Honzonte MG
cartucho para Maste* System

de 1 Mega 11°) Gustavo Bar

tolin», SAo Bernardo do Campo,
SP. pistola Light Phaser 12°)

Josue Apostolo Ferreira Araca

ju, SE, rwiigame sens Master

13°) Rosangela Frelas Oflvi

Santos SP mimgame :

Master 14°) Marceto Kneip

Carvalho. Juiz de Fora, MG, m>-

nigame 20 nfveis; 15°) Celso

a Ribeirao Pires SP. mini

game 20 mve»5
r
16") Gisela de

Moraes Vergne. Sao Goncalo.

RJ minigame orto ns'vets: 1 7*)

Miches Hiroyuki Van, Santos,

SP. mrmgame o*to nl'v&s. 18°)

Jose Cortizo Jumor. Sao Paulo,

SP minigame 1 r> Mfif-

ceto A Gongalves. Sad Paulo,

SP, minigame i nfvel. 20°) Os-

mar Arroyo, Jundiaf, SP. rapid

lire 21 °) Henrique Milen Vizeu

Carvalho, Belo Horizonte MG
rapid tire; 22°) Fredenco Gui-

iherrne Tannus, Liberia"

MG. raptd fire; 23°) Mair

Cafcral Duane. Mogi das

SP rapid fire 24°) Sergio

Lute Mendes Sio Bernardo do

Campo, SP, rapid fire 25?) v<

nious Llsboa de Olivetra Rio de
Janeiro, RJ, rapid tire: 26°) Jo-

s£ Ayrton da Silva Cassais, Ca*

noas, RS. rapid fire; 27°1 Jorge

Ricardo da Silva, Sao Goncalo,

RJ, rapid 1»re; 28 °> Alexandre

Jos6 C. do Nascimento. Rio de

Janeiro, RJ raptd lire 29°) Fe-

lipe Andraae Alcure, Wa Velha

E3 rapid tire

Chamonb*
CHAMONK GAMES

34 S.E. 2ND AVE SUITE 219 DOWNTOWN PHONE: (305) 372-OOH7IEAX: <30S) 372-0031

MIAMI - FLORIDA - ZIPE CODE 33131 or net

/71EGFV Ont\J£ ggfo (Nintendo) SWffff:

SUPER NINTENDO
Veodos especioli&dos em aparelhos efitas de games e acessorios pi NINTENDO, GAME BOY, GENESIS,

GAME GEAR, SUPER NINTENDO, NBO GEO, UNX, MASTER SYSTEMS, TURBO GRAFIX,

PC ENGINE, AMIGA e outros. Temos tados os lan^amentos em games e as melhores pre$os. Agora com

itma loja especialivuiQ em Miami de games, Visile-nos> Despachamos pi iodo Brazil Via Sedex (S. Paulo)

( ontatos no Brasil pelo

Telefone: .(011)458-5122 (011)66-3318 e Fax; (Oil) 458-5565

SOMOS PIOIVEIROS EM GAMES



Saiba como sao
montados os
consoles e

cartuchos na
fabrica da
Tec Toy em
Manaus.

iQvitavel All a qualquer
momenta pode parecer que o
Alex Kidd saira dando seus got-

pes, que Shmobi nag i

sua voadora. que Mickey Mou
se de repente escapara de al

guma maquina. Mas nu'

sero pela fabrics da Tec Toy em
Man. i .idadisso

tece Todos os personagens es

tao presos em pet;

corn mcos que.

urn a urn \o interltga*

lara, ao final de uma iinha

de montagem sarem promos
em consoles e cartuchos oe lo-

gos So entao eles explodem
nas telas e na imagmacao de
uuem esia jogartdo

Todos eles all nao passam de
componentes Mas para que
vocd possa enlender como 6
feilo um console oe videogame

VIDEOGAME
esleve na tabnea da Tec Toy
em Manaus
Tudo o que se ve c

terna de um console de
game sao os pmos ondi

caixada a lita Mas tudo come-

ga mesrno. de verdade, com
um componente muiio espe-

cial o famoso "chip" E ne»e

que estao gravadas as iniorma

c6es dos pgos, no caso dos
cartuchos e as mstrucoes pa-

•sses jogos. no

caso do console Por isso eles

sao a ' 'alma ' do vrdeogar i

chip"' queconiem estas infor-

macoes amda nao e pro :

TestMndo um Mega Drive

no Brastl, tendo que ser impor

tado do JapSo Por isso os jo-

gos sao todos escritos em in-

gles, lingua considerada
1

1

sal E. a pfl't«r desses "chips

6 que comeca a monfa ;

Clrcuito impresso

Voce sena capaz de imagmar

a confusao que sena se todos

aqueles mmusculos componeri
r'rdnlcos fossem mlehiga-

dos por lios7 £ exatamente
para evitar essa "confusao"

que eles sac montados i

pi'aca de circuito impress
sim, de ur

'as. orgamzados e enhlei

rados. e de oufro fuetes de co-

bre — que fazem parte da pla>



ca como se estrvessem

presses — substrtuem os i»os.

fazendo todas as Irgagde?.

cessanas para que o coniunto

todo hincioi iso dos

consoles e cartucnos da Tec

apiacatodaemontadana
fabr«ca da Evadm Componen*
tes. que* presacdiga-

4ssim, cada operano da fa-

bnca co»oca na piaca uma par-

te dos componenTes. ate que
ela saia compteta no f»nai

3d que des nao podem (tear

soJtos, evtdentemenre. Por isso

eies sao soldados m piaca. e
esse service e reaiisado por

uma oiaQLiina O processo a

simples- a pteca e cotocada na

maquina e passa eniao por urn

tanque com soida derreuda

que vai aderr tustamente nos ft-

letes de coore Promo, as itga-

coes estao feitas e os compo-
nentes esiao lirmes na piaca

Agora e so testar para ver se
tudo esia tuncionanoo e man-

aa/ a piaca para a mootagem
fmaJ. que e %<ta na taonca da
Tec Toy

Tecnologia e rapidez

Todo o processo de coioca-

cao dos componentes na pia-

ca — de ca/tuctos e consoles
— e tena manuaimente Mas

^praticoera-
; so queues

ta sendo implantado na tar

da Evadm am Manaus E o que
se chama de "<nsercao a

marca" E. comoonomt-
toda aqueta imha de monta-

gem. com cada operant) coio-

j^flcido Master na maquina de sotda

cando um grupo de compo
nentes de cada we?

da por dues rnaquinas

i delas vat organizer to

dos os components em uma
n cena en

:owem set colocados na
place E a outra pega essa lira

•xtos eles. como se
in grampeadof gigan-

o processo todo e

controiado por computador £

o resuicaoo e que a otacu

pronta muito mats rar

te do que se os componentes
tivessems.do colocados ma
nuaJmente

'apidez. o uso des
te processo possbtta a coioca

cao na piaca de componentes
se

rem cola id hj E 6 o

que va possibiiitar a monta*

:

que. lusiamente pelo seu lama-

nho * possui vanos

destes componentes [Ver re
portagem nesta ed<cao).

Acabamento

Agora, estamos chegando
i de todo o processo a

place, que foi moniada, solda-

da e testada na Evadm chega
entao a Tec Toy para se-

tada na* caxas dosconsoles—
ou nos cartucnos E a outra l>

nha de montag
iia no gabmete do

console (que e o que voce en
rerga por fora) oepois sao fet

tas looas as hgacoes finals —
sao soldados a piaca os conec

tores para o vansforrnador o
controlo. os interruptores e tu-

do o mats que pode se
por fora — o gabnete e tecna

do e sao coiadas todas as eti-

quetas e adesrvos que vao dar

o acabamento Com os cartu

B mesma cosa
Na Drauca a ptaca enrra de um
lado e o console ou canucna »a

saem prontinhos do ouiro laoo

E tudo isso em questao de
minutes*

Agora SO *atta teslar para ver

se tudo esta am orderr

estiver o produto final e emoa
lado Dal para frente. e com vo
ce Allnal, depois deste traba

Ihflo. nmguem melhor para en

-jar o con-

sole e iiberrar todos os perso
nagens Na lehnha e na

Mario Frtttpaldi. enviado
especial a Manaus

BITS

OS MAIORES SUCESSOS EM GAMES
NINTENDO MASTER SYSTEM

The Simpsons.
Bart vs Space Mutants 1

Jogos de VerSo

Robocop 2 2 |
Super Futebol

Skate or Die 2 3 &x Kidd Miracle World

Mega Man III 4 Rambo ill

Double Dragon III 5 |
Double Dragon

|
Duck Tales

| 6 I
Black Belt

immortal
] 7 |

Gangster Town

Maniac Mansion
| a [ChoDlrfter

Astyanax
[ 9 |

After Burnef

Teenage Mutant Ninja Turtles II 10 World Grand Prix

Fonti VIDEOOAME



POW
won

POWFRTRONc o Joystick da

lormato anatomico, ventosts

aderentes, rrspostjt rapid* a

• Compativei com
sfstema Alan

«I CompatweS com
sisiemn Sega

. tff - Compattvel com
' (emu Nintendo

.

Pais reewtw matores

mformacdes escrevspara

Pomaetron, O Joystick Pro

R Das Gusmocs. 4t4

ccpotrtf
$ Pauh SP

S



Paraiba

ganha locadoras

A Video Game Locadt,

na Grande. PB (rua Tre-

ze de Mao n° 251.

coma com cerca de7oo r

distribu*dos entre os sstemas
i 'do. Mega Drive e Master

lire outros. pan
tisfazer a "tome" por novidades

de qualquer '"gameman*aco'

Estao a dispostcao para loca-

cao. por exempta. sucessos co-

mo as Tartarugas Nmja II e Me-
ga Man III para os
Tendo. Kenseiden para o Mas-

ter e Mickey Mouse para o Me-
era re out!

4 Video Game Location, em Campma Grande (PB) Bubble Gum: variedade em titutos,

A Video Game Locadora
i

i jnaa a inaugurate
de uma nova filial em JoaoPes
soa. Malores mformacdes peio

tone (083)321-6700

Novo portal il
; -os dos games

port&leis, a Tec Toy ten

l esia cf"

console portatil Game
ancado recenierriente no

OS Esiados Unidos

pela Sega A principal caracte

risttca deste portatil e sam du-

i sua grande versatilida-

de com o uso de acessdrios

especiais. ele pode »nclu s

transformer em um aparelho re

de TV. enlre outras

pcssib»idades

O pequeno Game Get

cabe em qualquer mochila

senao apro*imadamente do ra-

ta aevideocas

iso porqus suasca-

.t<cast€cnicB8sd(>

supenores as de muitos conso-

les d«tos 'grantfes Por exem-'

pio a sua tela, de cnstal Ifqui-

do e 3 2 polegadas, pode exi-

-leamente 32 cores

oe 4096 disponiveis. cor

cores &mu!taneas de 64 possi

veis do Master System

As outras caractensticas tec

j'll bas
lante versatil Ele pode funcio-

nar em quakjuer local com seis

pilhas pequenas. ou em casa
conectadoaredeeietrica alra

ves de um Iransiormadcr Ou
ainda no autombveJ ligado ao
acendedor de cigarros 81

de um cabo especial (vend ido
idamenie) Ele tambem

pooe ser coned \ I m i fipare-

Iho de TV. basiando pa/a «sso

um acessono espeoaJ e um
cabo

Entretando os acessonos

mats esperados para o Game
Gear serao sem duvida o ca-

bo de jogo multiple - ele po-

de intea /ethos,

permitmdo que todos os |oga-

dores disputen ao mesmo Tem-

po emocionanles partidas — e

o sinionizador de TV que do-

de transtorrna to em 1

1

I

so. os gamemaniacos terao de

esperar um pouco ma-s ja que
a Tec Toy deverd lancar esse

smtonizador apenas nc

de 92 Mas vale

esperar

Game Gear: porta til com ate 4,096 cores

Jogos Nintendo
Aloha Loko so tern games Nintendo

A Loka Loko (Av Nova Cantareira, n°

3 531. Tremembe. Sdo Paulo SP) e uma
locadora espectalizada em games Ninten

• '.em a disposicao os ult<mos

lancamemos para ess* '••os

maislamosos. podem ser enconlradc

Heiras Robocop 2. Wrestlemania Cnal-

lenge, Utile Nemo. Yo 1 Noid e mudos ou-

tros suce r

Pa- >c»o basta trazer um docu-
mento de identidade (AG), o CIC b

comprovante de e h A mscricao e
gratis Mais .nforma^oes pelo teielone

{011)203-0977,

Aluguel de
consoles e
acessorios
A Bubble Gum. locadora es-

peciaJizada apenas em games,

oferece para locagao mars de
800 Iftulos entre os astemas

rendo. Mega Drive Master

System. Game Boy Lynx e
rambem os de segunda gera-

cao, como Atari e Intellevtsion.

kS novidades. a lo|a ofe-

rece os cartuchos The Simp-

sons e Skale or Die 2 para Ntn-

lo e varias novidades nos

outros sistemas
Alern da locacao de cartu-

chos a Bubble Gum oferece

tamberr madahnhade
; e acessonos espe-

ciais Estao a disposicao o Po-

wer Glove. MES Satellite, a Pis-

lola L*gnl Phaser (Ma'

System) e o Light Boy (que me-

\o do Game
Bovl entre outros. Tambem po-

dem ser aJugados consoles, um
que tacilita a vida de

quern ainda nao - • por

algum ststema e quer expen-
ses df . .

airo.

A Bubbte Gum fica na Aiame-

:ro Rocha Azevedc
Cerqueira Cesar S^o Pau-

lo (SP). e OS

883. -83 2917



CITY GAME

n ^E DI
\UNIVERSOFT 1

Locagao - Vendas

VIDEOGAMES
• NINTENOO
" MR5TER SYSTEM
• DINRVI5ION II

' BIT SYSTEM
• PHANTOM SYSTEM
• MEGR DRIVE
• 6RME BOY

RCESS0RI05
"

• RDRPTRD0RE5
• PtSTOLfl
• OCULOS 3D
• RAPID FIRE
• STICK POUJERTRON

PRDMDCOES DO ME5

CRRTUCHOS PRRR NINTENDO
3 em I Tartarugas NlnjAS 2 -f-

Batman e MissSo Imoassivei
Prego He l*n$«nenio Cr$ 32 900.00

Outrun

Tartarugas Nlnlas 2 The Simpsons
Gremlins 2 - RnQDCDD 2 - Yol Nold
Double Dragon 3 - Ultimate Basket
Mggaman 3 - Castlevania 3 Suoer
Mario 3 • Dick Tracy e Or Mario

Preco* «fm cnncorrtncta-

CARTUCHOS PRRR MASTER SYSTEM

Monuialker - Mickey e Shinobi

Lancamentos a Precos Especials

CRRTUCHOS MEGR DRIVE

Mlchey Mouse - Strider * Shinobi
Shadon Dancer Super Real flasket

Lancamentos a Precos Esoeciais

QUEIMR DE E5T0QUE
IM Drtwel Moonualkef cr$ 18.000,00

INIntenool Dragon 1 - D. Dragon 3
Ninia Gaiden • Top Gun - Megaman I

Robocoo I e outros CrS 16.000 00
Master System Semi novos J. 2 »M
megas a oanir de Cr$ 7.000,00

Remetemos oara todo o Brasii pe-
lo Slstema de Reemoolso Postal
(5EDEX a CDBRRR1. voce so oaga
Quando for retirar o Carrucho na
Agenda do Correlo

RUR CONSELHEIRO
BROTERO. 5B9-CJ M2

GRLERtH ROBERTO CRLIXTO
RV. GRL OLIMPID DR

SILVEIRfl. 39M - ILOJR 101

CEP 0M5M - SRO PRULO-SP
METRO MflRECHRL

FONE: (0!1) 835-5240

COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

MASTER SYSTEM
NINTENDO
MEGA DRIVE

ATARI - GENESIS

BIT SYSTEM
PHANTON

DYNAVISION II

TOP GAME.
Assistencia T6cnica

especializada em Video

Game de todos os sistemas,

nacionais e importados e

seus acessorios, joysticks,

fames,cabos, pistolas, etc.

• Transcodificamos Nintendo
americano e japones em 2
horas. Garantia I ano.

• Transcodificamos
Mega drive t Genesis em 2

horas. Garantia 1 ano.

• Destravamos Nintendo
americano para rodar

cartuchos nacionais e

importados que nao sejam da
pr6pria Nintendo.

• Modificamos modulo de
RF do Nintendo japones para

entrar em canal 3.

• Temos modulador de RF
para Mega drive japones.

Depfo. Tecnico

R. Sta. Efigenia, 295

1? andax - conj. 115

CEP 01207 - S.P.

Atendemos todo Brasii

via Sedex

FOyE: (Oil) 222-1471

I SHOPPING
CARTUCHOS NINTENDO^

MPSOMS
• robocop ii

• DOUBLE DRAGON 111

• *QI NOIO
• TARTARUGAS NINJA II

•ASTYANAX
TAL MECH

- THE LAST NINJA
GOAL

• G I JOE ICOMACAO)
PERNALONGA

• DE VOLTA PARA O FUTURO II IN

• PUNISHER
• SKATE OR DIE
-DICK TRACY

• NINJA GAJDCN III

'PER MARIO III

MEGA MAN III

/ GAME BOY /
• MARU5 MISSION
»INYOURRACE

/ CARTUCHOS MEGADRfVE/
* CASTLE OF IUJJSION (MICKEY)

•LAST BATTLE
•GHOSTBUSTERS

• £ SWAT
•AFTERBURNER

• GHOULSN GHOSTS
• SUPER MONACO GP
'MOONWALICER

/CARTUCHOS MASTER SYSTEM"7
* CASTLE OF ILLUSION (MICKEY)

• MOONWALKER
• E SWAT

• DYNAMITE DUX
* ALEX KIDD IN SHINOBI WORLD

• SUPER FUTEBOL II

PSYCHO FOX
• CLOUOE MASTER
•AZTEC ADVENTURE

• PAPERBOY
• GHOULS N GHOSTS

• SHAPES AND COLUMNS
• SUPER MONACO GP

/CONSOLES E ACESSORIOS PARA:/
-MEGA OffIVT

• MASTER SYSTEM
• PHANTOM SYSTEM
• SUPER CHARGER
•DYNAVISIONII

SPfCA [LANCAMENTQ

/ JOYSTICK PARA MASTER SYSTEM /
• CONTROLE REMOTO

•ASA
•ARCADE

• MANCHE E MASTER II

• MINJGAME
* MINIGAME SERIE MASTER

DESPACHAMOS P/TOOO O BRASIL VIA SEDEX.

NAO SOMOS LOCADORA,
TECH VIDEO

SHOPPING CENTER IBIRAPUERA
PISO JURUPIS - LOJA 1 5-fl

TEL.: f01 1 1 543-7403
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MEGAS E MEGAS
Gostana de saber quantos Mega tern os

jogos Hang On. Safari Hunt e Labnmo. No
Master System II, o jogo Alex Kim n M
racle World for simptificado para caber na
fnemdna'? Fmalmenie, e verdade que no
Master 1 Mega -equ ivale a 128K, 2 Mega
a 256K e assim por diante?

Andre Doice Siva
Portn Alegre. RS.

Os jogos Hang On, Safari Hunt e La-

blrlnto, que vem na memoria do Mas-
ter System I. ocupam, os ires 1 Mega
de memoria* Exatamente a mesma me-
moria que ocupa o )ogo Alex Kidd in

Miracle World que vem na memoria do
novo Master System II. Portanto . nao
houve simpliticacao afguma deste jo-

go, apenas a substituteSo de tree jogos
bem mais simples por urn unico mats
complexo. Quanlo a segunda pergun-
ta, o Mega e a abrevjaqao de Megaby-
te (pronuncia-se "megabaite"), que e
uma unidade de medida de capacida-
de de rnemona de computadores. Sen-
do uma unidade de medida, assim co-
mo o metro ou o litre, 1 Mega semprt
sera 1 Mega, em qualquer sistema ou
lugar do mundo. O K signilica apenas
multiple de 1.000. Satisfeito?

SIMPSONS
Gostana de saber como faco para ob-

nue" e mais vidas no noo do/o-
go. Para que servem o apiio a chave e
o imfl7

Paulo Erminio Re<s Fonts

Rio de Janeiro. RJ
O |ogo Simpsons nao tern continue.

Para consegutr mais vidas bast a ver o
local exato nas lotos n.°* 2. 7 e 12 na
pagina 20 da VIDEOGAME n? 4, A foto
n? 2 identified uma vide acima do pilar

da casa logo no intcio do jogo; na 7 a
vide est a logo abaixo dos fios; e a 12
quando Bart esta com o skate pulan-
do na moita mostrada na foto. O aplto
e o ima nao precisam ser usados nes-
ta fase e a chave serve para abnr a por-
ta ao lado da Taverna do Moe. Voce
saira bem mais a (rente.

SUPER FAMICOM
Gostana que na prOxima edrcac de VI-

DEOGAME fosse abeno um espaco para
os jogos do SUPER FAMICOM

Ricardo Ramos V da Silva

Campinas, SP
O Super Famicom, que e o console

12 VIDEOGAME

da Nintendo de 16 bits, fol laneado, por
enquanto, apenas no Japao e devera
proximamente ser coloc ado no merca-
do norte-americano. E. portanto, um
pouco cedo para colocar jogos desse
console na VIDEOGAME ja que sao
pouquissimos privifegiados que ja |o-

gam o Super Famicom no Brasil. Mas.
com certeza. serao colocados no me-
mento oportuno.

CONTRA I

Nao consgo sair da 7 m
fase

gar. do Contra I, aa Nintendo Ha aigum
segredo7

Demlson Gomes Sarbosa

Sao Paulo. SP.

Na fase do Hangar nao ha truques,
e necessario apenas habllidade. Ha po-
rem como consegutr 30 vidas. Enlre
com a seqiiencia para cima, clma, bai-

xo. baixo. esquerda. direita, esquerda.
direita. B, A. Stan. Assim voce flea com
mais chances de derrota-fo.

MASTER DO
EXTERIOR
Ouero saber se trazendo o Master

System oo exterior existe o mesmo probte-

ma da Nintendo da imagern sair em prelo
e branco na tela da tefevisao. Preosana
comprar o aparelho transcodrhcador'5

DiocJeao Carreiro V Filho

Cuiaba. MT
O sistema de cores usado no Brasil

e o PAL-M, dlterente de outros siste-

mas existentes no exterior, como o
NTSC usado nos EUA e Japao, por
exemplo. Portanto seria necessario
usar um transcodificador Em sua car-

ta nao ha explicates do porque Ira-

zer o Master System do exterior, ja que
ele pode ser adquirldo em qualquer lo-

ja brasiteira, Ja devidamente ajustado
para o PAL-M. Se sua mtencao foi tra-

zer o Master System I do exterior ele

nao tern nenhuma diferenca em rela*

cao ao vendido no Brasil. Se for o

Master System II estas sao as diferen*

Casern relacaoaos vendldos nos EUA:
o amertcano d menor que o brasileiro,

nao tern entrada para bculos 3D (ter-

ceira dimensao) e nao tern saida para
audio e video.

ROCKMAN III

Tenho tres diivtdas 1) Mega Man HI e
igual a Rockman lit? 2) No Rockman III,

fase Top Man. como se efirmna o gato-robo

giganle? 3) Oua/s sao e como se usam as

armas de Rockrr.

Norberto Espmdofa Callian

Curmba. PR
Rockman IM, e o nome que a empre-

sa nacional Dismac deu ao Mega Man
III, ao lanca-lo no Brasil, sendo portan-

to o mesmo jogo. Para eliminar o galo-

rebd pule, desviando das pulgas que
ele joga, e atire em sua cara. A lista das
armas e a sua seqiiencia de uso (cada
inimlgo se etimina com uma cert a ar-

ma} e bastante longa mas voce encon-
tra tudo detalhado na VIDEOGAME n?

2.

BATMAN
Como faco para destrw o Dual Contai-

ner Alarm na fase 4-3 no jogo Batman7

Tambem quero saber se existe alguma coi-

sa para inciar o togo com mais vidas ou
qualquer antra coisa paredaa

Marvio Viceconti C C
FionanOpolis. SC

Nessa fase existem tres retengulos
Suba no retangulo do meio e fique es-

perando o quadrado que ataca subir.

De socos continuamente ate que ele

passe. Depots desca enlre o pnmeiro
e o segundo retangulos e repita a ope-
racao subindo novamente no retangulo
do melo. Em alguns cartuchos japone-
sea (isso nao tunciona para todos) e

possivel esco Iher fase. Enlre com a, b,

Bei cada vez que apertar novamente
o mudara de fase.

'



MICKEY MOUSE
Na VIDEOGAME n° 3 voces drzam que

ao lutar com o captao Gancho no jogo
Mickey Mouse da Nintendo e precise- ftcar

um degrau abaixo da escaaa Mas se eu
lico all uma faca me aimge Como tazef pa-

ra passar7

Ricardo Dib

cjate SP
01he nowamente a pagina 40 e obser-

ve que na loto est* a posicao exata pa-

ra nao ser aitngldo pelas facas do Ca~
pitao Gancho.

MARIO BROS. 1

Na lase 8-1 de Super Mario Broc

um precipfcio quase no fim da fase Meu
Mano nao consegue passar dai

Mauro Aspis

Porto Alegre. RS
Para conseguir superar esse preci-

picio mantenha apertado o botao B a
o direclonal para a direita. Aperte o A
na hora do pulo e seu Mario eslara do
outro lado

SUPER MARIO
BROS. 2

10 face para pegar os ovi

monstro da fase 1-1. NSoconssgo passar

desse local.

Sao Pauio SP
E so fi ubi r em cima dos ovos e aper-

tar o botao B . Ai Mario se agacha e car-

rega os ovos. Allre-oa, enlao, no
inlmigo.

MARIO BROS. 4
Tenho todas as edicoes cte VIDEOGA-

" ME Goslana oe saber a resposta para
duas perguntas. 1 ) Po' I !'-,?ndo nSo

1 1aptador para os consoles Sega7

2} £ verdade que a Nintendo lancara o car

lucho Mar o Bros 47

Jonas Roberto Brum
Novo Hamburgo. RS

VIDEOGAME agradece os elogios.

Fazer um adaptador para oulros slate-

mas (Nintendo para Sega e vice-versa.

por exemplo), nao e tarefa das mala fa-

cets . pois os dois aistemas tern proces-

sadores centrais diferentes e. porlan-

to, "entendem" linguagens diferentes.

Serla necessarlo, portanto, um com-
plexo slstema de traducao de informa-

coes, que provavelmente custaria mais
carp do que o proprio console. Afem
dlsso. alnda existe o Interesae comer-

cial de cada fabrlcante que, obviamen-
te prefere vender os seus proprios

cartuchos. O jogo Super Mario Bros. 4
e como os amerlcanos chamam o jo-

go japones Super Mario World, que e
a nova versao deste game para o Su-
per Famicom. Nao temos noticias de
seu lancamento para o Nintendo de 8

bits. O jeito e aguardar.

ALEX KIDD IN THE
MIRACLE WORLD
Tenho o videogame Master System e

gostana de saber como o lestor M R Pe-

ripato consegue a pontuacao oe
2 01 7.000 se lermino o jogo e faco ape
nas 108.000 Existe afgum lugar secreio

onde se possa aumentr. > os pan-

tos9 Qulra coisa. e possfvei sucwr na mon
tanha da S m

fase'*

Ricardo Nafc

FortaJeza. CE
Realmente existe um Iruque para se

fazer mais pontos neste jogo. Por
exemplo, na fase 2 (Lago Profundo)
existe uma passagem secrela: voce
deve. no final da prtmeira fase. com-
prar o po magico (que e mvenclbillda-

de) e derrotar o primeiro polvo. Uma
passagem por dentro do vaso se abri-

ra. So que isso nao aumenla muilo o
seu placar. Entao. no final do jogo. se

leclone o "Continue". Voce precisa ter

400 moedaa no mtnlmo, e entrar a se-

querela: direclonal para cima e oilo we-

zes o botao 2. O jogo se reiniciara, mas
seu placar sera mantido. At, e sd de-

lonar no jogo para aumentar a pontua-

cao. Quanto a montanha da 5." fase, e

impossivel subir nela. Voce deve se-

guir o caminho normal, em s^»u Interior.

ALEX KIDD IN THE
MIRACLE WORLD
Compret a frta Alex Krdd m the Miracle

World do Master System e quero saber

i mtormacaxD da fase 5 (Monte Kave)

como destruo a pedra rosa?

Lui2 Eauardo Silveira

NnerOi RJ
A pedra rosa nao pode ser destrui-

da. Mas ha um truque para faze-la "au*
mir": basta subir na pedra que contem
a estrela, Dai. voc£ pode lambem al-

cancar uma Interrogacio logo acima,

e dependendo do que havia na inter-

rogateao anterior, voce consegue lam-
bem uma vlda. Para obter mala infor-

macoes sobre este jogo. ja esta nas
bancas a edicao especial de VHDEOGA
ME n? 5-A, com lodos os segredos e

dices, tela por tela, de todo o jogo.

MEGA DRIVE
Por que no SJSiema Mega D

cado na VIDEOGAME sempre lem pou-

cos jogos e muiios deles repelidos?

Andre Algrant"

Sao Paulo. SP
O Mega Drive ainda e um produto

com pouco tempo de mercado (foi Ian

Cado em dezembro de 1990) e, claro.

o numero de consoles vendidos ainda
nao 6 muito grande. Alem dlsso foram
lancados pela Tec Toy, fabricanle do
Mega Drive, 1 8 titulos ate a metade de
|ulho. Para que os |ogadores de Mega
Drive continuem sendo atendidos, VI

DEOGAME, alem das novidades, tern

optado por repetir alguns titulos dan-
do dicas diferentes ou abordando-os
com maior profundidade.

\

Wota da redaeSo
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ACEITE ESTE
Agoro que voce \a sobe ate ooride set*

coracao aguenta, aceite o desafio e

prepore-5e para comandar o mars com-
pleto videogame de 3° gerocao do pai's.

DYNAVISION 3, a mbquina de quebrar
recordes, Aceita cartuchos compativeis
com Nintendo* do padrao japones

(60 pinos) e padrao americano (72 pinos),

permirtnao a utilizocao de mois
de 400 [ogos

JOYSTICKS JET CONTROL com design
ergondmico, que possibilita o con-

Irole de todas as funcoes dos jogos
com uma so mao Sislema turbo

(duparo conimuo) Fone de ouvido
estereo. Se voce es-

pera mais perfor-

mance, precisao e

qualidade, aceile

este desafio.



DESAFIO.

Dynav]Sion3
ATE AONDE SEU CORACAO AGUENTA.

D^IVflCOM
TECNOLQGIA S/A



ROLOS&TROCAS
Troco - 1 Supergame com

16 jogos e uma cafca de b*ci-

cross imponada original n.° 14

por 10 fitas nmtendo aroenca-

nas. Antonio Carlos R Penno
— Rua Porfino da Paz. 70 —
Pea - SP - CEP 08550

Vendo -' Master System,

pistote ocuios 3D. rapid ftre e
is por CrS 83 000,00 Tre-

erto S.Ozak pelo

lei (01 1) 265-0517

Atari — vendo com 10 fitas

e 3 confreres novos por apenas

CrS 25 000,00 Tfatar com Ri

cardo Freddi Carreira — lei.

(011)293-9994

Dsctar — Vendo com 1 4 lo-

gos ou troco por urn TopGame
VG-9000 com no mi'mmo 2 lo-

ops. Luciano de Andrade Car

dosotel (011) 205-4146

Jogos - vendo logos para

Master System Vigilante, Black

Belt. Choplirter, Aztec Adventu

re. Rambo II), World Grand I

Rescue Mission por CrS
7.500,00 cada jogo Wellington

Takeuchi. Rua Elmano Ferreira

Veioso, 41 — Sao Jose dos

Campos -SP- CEP 12233.

Troco — 1 Master System
com pMsrola e mais 3 fitas por

urn Bit System com pisiola e 2

fitas ou Nintendo americano

com 2 fitas, Oamio Santos U
cas — Rua Conselhe-ro Lafaie-

te. 1 .035 - Sao Caetano do Sul

- SP ou pelo tel (011)

453-5518.

Nintendo - vendo cartucho

tendo amercanoongmal, na
embalagem. com 3 sernanas

de uso. do jogo Yo! Noid Moti-

ve da venda j£ zerei o game
Valor CrS 15 000.00 ou Iroco

por outro de igual valor que me
interesse Guilherme Soares

Fernandes tel. (021 ) 71 4-3600

Vendo — 1 Master System

com pistola, dois cartuchos Zii*

i Monaco GP, com
lodos os lolhetos manuais ex-

phcativos e notas liscais por CrS
60.000.00 ou troco por urn Ga-

me Gear ou Lynx Aeeito con-

16 VIDEOGAME

Ira proposta. Edson Machado
daSilva, Rua Andaquara, 243,

Vila Anhanguera, Santo Amaro
- Sao Paulo - SP - CEP:
04673.

Compro — vendo e troco fi-

tas e acessOnos de Master

System, novas e usadas. nacio-

nais e importadas Tratar pelo

tel (01 1 ) 58 1 -2774 e 57 1-51 73

com Thiago do Amara« Santos.

Troco - Atari 2600 com
dois comrotes e 31 jogos por

urn Master System. Tratar com
Andre Pereira Zefenno lei. (011)

913-2076

TNMT II — iroco cartucho

Teenage Mutant Ninia Turtle II

por The Simpsons com o Offi-

cial Seat of Quality da Nintendo

Patrick Santos Coelho, Rua Ita-

guai. 1 12 apto 303 — Nlteroi -
RJ - CEP 24240 ou pelo tel

(021) 611-3198

Cartuchos — iroco Altered

Beast, Jogos de Verao e
Psycho Fok nos cartuchos Gol-

den Axe e R Type, observacao

os meus cartuchos sao de 2

megas de memOna Leonardo
D RBorges. Rua R 45 - Q-43
— LOS — Co: -Goia-
ma — GO — CEP 74-

Oactar - troco um Dactar e

22 logos variados, semi-novos,

por um Phanton System, Pago
a drlerenca Alan Alenear da

Costa. Rua Antonio Guerra, 106
— S3o Bernardo do Campo —
SP -CEP 09780 ou tel (OH)
458 1545

P rianton System - troco

um Phanton System com qua-

iro fitas ae 2 mega por um Me
gadnve em dtimo estado Mau-

.: Moreira lei (021)

363 2507

Vendo - Master System

com 5 cartuchos; Faniasy Zo-

ne II, Rambo III. Vigdante. Alte-

red Beast e California Games
mais pistola Light Phaser por

apenas CrS 90 000.00, Henri-

queOtavioR.L. Pinto, tel (021)

208-8823

Troco - o game Wono
Grand Prix — sistema Sega —
por Rocky. Alessandro Jorge

dos Santos — Rua Xavier das
Conchas, 31 — Encantado —
Rio de Janeiro — RJ — CEP
20741

Compro - voce que tern

cartuchos de mntendo amerca

q quer vender ou trocar,

escreva-me. eu compro Luiz

Antonio Atves dos Santos. Rua
Roberto Carnaval. Bloco 12

apto 101 . Cachambi — Rio de
Janeiro - RJ - CEP 20761

Atari — vendo videogame
Atari com 2 controtes perfeitos

e 21 fitas Os 3 itens em bom
funcionamento Tambem com-
pro um Bit System ou outro do
sssterna Nintendo Mauncio M
Soares tel (0192) 71-4626

Vendo/troco — Mas de

Master System Moonwaiker
Alex Kidd, Chopiifler, Aztec Ad-

venture e Gangster Town, Lu-

oano Delmo de Alencar Fitho

tel (011) 581-6626

Troco — Master System, pis-

tola Light Phaser e seis cartu-

chos por Nintendo. Megadnve,

Super Charger com 2 cartu-

chos e Phanton System. Os v>

deogames podem estar usa-

dos mas em bom estado de
conservacao Higor Carneiro,

Rua Cesaria Fagundes, 83, Mi-

randOpoiis — Sao Paulo — SP
- CEP 04054

Vendo — Master System

com 2 controles, 3 jogos na me-

mOria. pistola, rapid fire. 1 car-

tucho 4M, 1 2M, 1 dupio de 1M
mais 5 de 1 M, CrS 100.000,00

ou troco o mesrno valor por car-

tuchos da mntendo americano

ou japones. Raul Sergio Fontes

de Souza, Av. Pres. Joao Gou-

lart. 309, Vila Nova - Paracam-

bi — RJ ou pelo tel (021)

783-2552 hor com I.

Top Game — vendo urr Top

B VG 8000 com uma lita

de 52 jogos Adnano Goncal-

ves Tetxeira tel (0192) 51-2853

Vendo - Master System

com pistola L»ght Phaser, ocu-

los 3D, rapid lire e 2 joysticks,

sendo um Quick Shot tipom

che. mais duas fitas de

Rambo III e Marksman Shoo.

ting & Trap Shooting e uma de

ocuios e pistola Missile Defi

se 3D. Tudo na embalai

Valor CrS 130,000,00 Tratar

com Thiago Luiz R Taxeira let,

(021) 542-4273

r Noii—Ja da redacao
Para partjcipar da secao RO

LOS & TROCAS baste
seu ...

DEOGAME rua Alice ce Cm\
' o0, Vila Mariana Sto

PaulcVSP )40i5 ^
wra pubbcacto gratunameme
OOtoque seu endereco compje-
to a no caso 6o numero do ?&-

ODD de stia cidade.



r~' GAME SHOPPING

EM

BELO
HORIZONTE

ALUGUEL £ VENDA DE
CARTUCHOS

APARELHOS E ACESSORIOS
VENHA JOGAR CONOSCO

AS NOVIDADES EM:

MasterSystem"

(Nintendo^ (g^
Av. Cristovoo Colombo, 64

Subsolo da Galeria Colombo
Lj 10 - Savassi • Belo Horizonte

Tel.: (031) 221 9045

s**Ga*- D*i»vr

ICKACAO DE CAJTTUCHOS

MASTER: Todos Nacionais,

MEGA D.: Todos Nacionais.

NINTENDO: As ultimas

novidades Nacionais

6 Importadas.

• INSCRICdES GRATIS •

Locacao dos novos
Joysticks, Master e Mega.

Loja l

R. Sao Felipe, 200A
^.-Jatuape - SP

"
(Oil) 293-6569

A Maior Locadora de Cartuchos

NINTENDO
MEGADRIVE
GENESIS

MASTER SYSTEM
So Ahgamos Cartuchos Origiaai$\

* Conseriamai o w»o videogame em
tempo record*, no mmmo dia

• Tranwodtfiatc&o/desbloquoioem rvnlendo

ferno! para Vendo

CARTUCHOS/ACISSORIOS

os lan<;amentos
CHEGAMPRIMEIROAQUI

MCA JA O SEU PEDIDO

RUA FABIO RINO, 999 - ALECRIM
NATAL - RN - CEP 59030

FONE: (084)223-1157

WINNERS
GAMES

A LOCADORA DOS
CAMPEOES

0*.***??tudop

Venda e Troca de

i Cartuchos e Acessorios

Rua: Palestina, 158

Aeroporto - S.P.

Fone: (011)535-5074

TUD0 PARA AS FERAS

DO VIDEO GAME
L0CAQA0 - VENDAS
NOVOS • USAD0S

NACIONAIS - IMP0RTAD0S

SEGA - NINTENDO
AIARI - GAME BOY

BRINQUE AV CONTORNO, 7103
ST ANTONIO CEP: 30110

TEL.: (031) 223-4221 - B.H.

ABERT0 TAMBEM A0S DOM INGOS

DisfriboiQoo p Locodoros

EM MACEIO

Locagao de
Cartuchos

Master System* AA\.
mmom^ofwJm

>r"*^Z/(Nintendo)

**- <roilmar

VENDEMOS FILMES SELADOS,
ACESSORIOS P LOCADORAS;
PORTEIRO ELETRONICOE
PORTAS AUTOMATICAS.

R IRIS ALAGOENSE. 715

FAROL - MACEIO - ALAGOAS
FONE: (082) 221-6196
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DICAS
DO
E1TOR

Mickey Mouse
(Master System)

orrotar o
i tase (01

de chocolate) Quando ete bate*
1 na pare

; edacos de chocolate cairao Desve
oeles Qoando todos cairem. passe peio

chetao f'candoen' narede Apos
novabditia mais pedacos canao Pegue

o que sobrou e ma&o em sua cabeco Re
p(ta-

SP

pcA ^oJofio VuzzajN

Alex Kidd in

Shinobi World
(Master System)

Na ultima lase antes dti j case
para enirentar iodos os mestres •

1 iho de pearas Ha uma pane en

sia area encontra

i ponte i nwsiyei Bruno Wet/
I

Moonwalker
(Master System)

e 6-2(os
r>es de Mr b tros cannoes

da esquerda para a

baixo do terceiro ati'ando i

Sera neeesse- fQ pouco dos
Jos ouiros canhCes R- : :era

cao da d«re<ta para a esqu- ;es

tnjir {odos Rodngo Aparecioo Raugust

Sao Paulo SP

After Burner
(Master System)

Escapar dos misses immigos neste ga-

^ta coloc

if nas postcoes da diagonal do ootao

upenor esquerda ou direda

e mtenor esquerda e dneita Ma
i;oiS a pa 1

' fase sera neces-

sario mesmo desviar dos •
I
afas

T6es lambem nao livram o seu caca

dacoiisao com ouiros avioes Alvaro Car-

Osasco SP

Gradius II

(Nintendo japones)

Em qualquer fase apertr- o START de
los controles No outro controle se

d B e fique apenanoo c SELECT
nas ve2es Dessa lorma voce perde as at

mas e ganna viaas ex! Una* A
jo Pauio SP

Castle off Illusion

(Master System)
auas pa-: ocreias a

re se e-nconrra na pi lies

cer a esc j i' os lesouros Gue-

bre as pedras e voce a passa-

gem Este trtique o leva mas rap-do ate

o cnefe A segunda passagem este na

quartafase Desca peia escada e voce en

coniraia o muro ao lado esquerdo S

i des tesourcs — urn e mda e*

i sao moedas Ader Ol»vera da

Castlevania III:

Dracula's Curse
(Nintendo)

Aqui vao duas dicas 1 ) Para conseguir

Sound Mode e ouvir looas as muscas
do |0go. laca o segumte apos apertar

START pefa pnmeira vez aparecera a leia

SS opedes OPENING e PASS-
WORD u jure o boiao A

apertando entiio START novamente. Com
o directorial voce escolhe a musica, e o bo-

tao B taz com que eta toque Reaperte

START para voHar ao normal 2) Fcara

mars taol enfrentar todos os inimigos se vo-

ce pedr aruda Quando o jogo pedir o seu

nome, escreva HELP ME (que em ponu-

goes e. ajude-me) Voce comecara com 1

Q

- Carlos A. M Lunena e Carlos Eduar-

ijnso S£o Paulo. SP

Super Mario Bros.3
(Nintendo)

Na Terra do Oeserto (mundo 2) ha co-

mo pegar mais uma Mauta No canto su-

perior do mapa deste mundo ha uma pa-

dra (ao laoo da 'Action Scene" 4) que po-

pe ser quebrada. Para isso pegu<

telo com os irmaos Marteto ao derrota4os

Va at£ a pedra e quebre a com o martelo

Mario dara de cara com duas tartajugas

guardias Para passer por elas, basta usar

a estrela Pronto, voce ja tern a fleula Pe-

Guslavo Hefmida, Brasilia. DF

As Tartarugas
Ninja II

(Nintendo)

Na tase- do Tecnodromo, antes da por*

ta do robe use o golpe do pulo

: -dendo a porta Des-

. oce ganha 40 000 e com isto

• is extras Danifo Meodes. CatjQ

RJ

Flying Dragon the

Secret Scroll

(Nintendo)

Dois codtgos para fases mais adianta^

aas AASOe BAAA
irocoia Catanduva. SP
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1." CAMPEONATO

3
BRASILEIRO DE VIDEO GAME

Na War Game
voce encontra

as melhores fitas

de Video Games ! !

!

ATENCAO
Vendas p/ todo o Brasi! via SEDEX
Precos especiais p/ locadoras

e distribuidoras.

R. Maria Cuslodia
;
168 - Sta. Terczinha

Trav. Eng. Caetano Alvares c/ Cons. Moreira
de Barros

|

CEP 02460 - Santana

(011)290-2130

WAR DIVERSOES ELETRONICAS
R. D. Martinha, 345

cm frente a War Game.



SISTEMA NINTENDO

ROBOCOP 2
T1PO Ltita

DiFlCULDAOE •••

MUS i

CLASSIFICAI^AO

Nesia novae empoigante missao, ia dis

Doni'wei nas meihores locadoras Robocop
- o policial abernelico de Detroit (odaoe

dos EUA) esta de novo as voltas com let-

3 vei. eles estao ertvolvjdos

no pfocessamento © Iraftco de Nuke, uma
droga Hqu la 6m i «* fases. Robocop de

df?tuiar pnsOes de malfeirofes — basta

encostar nos mimigos — apreensdes da

droga e ainda hbertar retens.

Para completar as missoes e passar de
lase serao necessanas pelo menos a

apceensao de 40% de toda a Nuke e 60%
de prisoes Eai 10, pois em alguns

I

ios ser& precise atlrar Tambern 6 ne-

cessario se acostumar com os movimen-

1" fase: Muilo cufdado para passer os depdsltos de Nuke,
pots Robocop escorregara. Aqui, pule rapidamente para a

platnforma segulnte, poia sera Impoasivel psrar.

•1 • lase. Nesta labrica secreia. a maior
dlficuldad* sera passar este abismo.
Pule na plataforma que o levara a

urn, distancia
aegura para urn
novo salto. desla
vez para o oulro
toda



tosde Robocop pwsefmuitopesado.de
escoregara urn pouco antes de parar

Cuidadot

Pelo caminho, Robocop pode recarre-

gar a energia recdhertdo as batenas Po-

vel cada vez que recede
o sftnboto I ou amda modif»ear os tiros de
sua arma com os si'rru > w Confira es-

ooios nas fotos abaixo

Fabricas secretas de Nuke
Aqui. as [res fabricas secrelas de Nuke do icgo Ao

encantra-las, Robocop lard ma^s apreensoes da dfoga.
facilitando o cumpnmento da rmssao E. o melhor: uma

vez la deniro, Robocop n3o perde vida. Apenas volta para
a fase normal Veja os locals corretos para encontra-las



[STSTEMA "NINTENDO)

Mais segredos

6* rase Aqui. urn reservalbrio secreto

de Nuke Ele funciona exala/nente como
le bonus ou seja Robocop

deve acerla* loda a Nuke que consegun
i encontra-io, aper

anal para baxo no 'ocal da loto

8* fase: Nesta rase, o piimeiro ininmgo

do jogo. Para derrota-lo. desvie dos sees
Gomsalios.comonaforo E.quando
arar de alirar. Robocop deve chegar

bem perto dele, atirando agachado

16 f l- '

i .egre-

do: va peto cammho do ba>xo ale chegar
.lormasdafoto Pulenela O nor-

i pular 'apidamenle para aoim ,

Detxe que Robocop
1

1 ves de perder uma v>da ete cai-

ma saia secfeta. Tenie adivmhar

o cbdigo (que muda c
,

i
i

Mobocop g
rai nao se assuste voce

consequiu uni belo atalho para o final da
fase?

1 4 • Agora e a Mora da verdade Robo-

cop I

' 'jm robd

";ao programaao para des-

Sera precise enfrentalo Ires ve

nica dice e acertar &
• mo do tiros, desviando sempre »

1

rosdeJe. No :onlronlo. a dicae

acenar o pe de Robocop 2 Na bafalha fi-

nal I os no cerebro de
tr6- -me, Defroit estara iivre

as!

22 VIDEOGAME



VIDEO GAMES

â
W o

•!« ^\^V°
^ Vv$0

(0
nos

LOCA^AO E VENDAS
NINTENDO, GENESIS, PHANTOM, SEGA, TURBOGRAPH l

GAME BOY
QUATRO ENDERECOS EM SP!

SAIBA PORQUE NOS SOMOS OS PRIMEIROS.
VENHACONFERIR!

LOJA 1 - Av. Angelica, I I igien6polis) L( )JA 3 - Av. Lava n< I > na)

LOJA 2 - R, Bandeira Paulista, 181 (Itaim) Tel.: (01 1) 543-9008
Tel.: (011) 64-8670 >)A 4 - R. Baron< a (Higienbpolis)

TEL.: (011)66-1203^^^^M hhih



SISTEMA NINTENDO
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THE SIMPSONS: BART
THE SPACE MUTANTS

VS.
- PARTE 2

TIPO Aventura

DIFICULDADE •••••
GRAFICOS •••••

MUSICA/EFEiTOS • ••••
CLASSIFICACAO * * * * *

Em VIOEOGAME rtf 4, voce ia aprendeu a "ptxar" lodos

osobjeios violela de vermelho na primeira lase, e 1amb6m co-

mo passar pelo shopping center de segunda

fase Mas. extstern ainda muitos segredos e truques ate a auinta

e ultima fase Vamos entao a etesl

3? f««e: Bart chegou ao parque de drversoes (Krustyland)

e deve estourar baloes para impedir os mulantes de co?

rem sua arma. Logo no inioo. ele pode partiapar de logos es-

i Jse as moedas para participar No pnmeiro. acerle

trescaras da mesma fileira para ganhar 5 moedas No segun-

do escolha urn numero Se voce liver

sernpre no mesmo numero para ganhai outra vida. Nos ou

tros jogos. acertar tres baloes vennetrios vale uma vida e acettar

os patmhos tambem (totos 2 e 3)

Mais adianie. enquanto vai estourando os baloes, vocfi po-

de ganhar invenciMidade. No jogo do martelo. suba no Tram-

polim a direita e pule (foto 4) Bari caira na alavanca e acerta-

ra o superman" do jogo do manelo No local da toto 5. use

o venlo para passar Oberve as rrwcas azuts que mdicam que

Ban nao caira\

Ao chegar na cara de K rusty, o palhaco. outra dica desca

ate a sua boca (loto 6) e pegue uma vida Ertlrando neta. mais

moedas e baloes Na roda gigante, mais uma v«da (toto 7) E,

para veneer o mimigo, basta ficar bem proximo a ele e pular

no seu pe cinco vezes (loto 9)

4.a fase: Agora. Bart deve recolher as plaquinhas de saida

24 VIDEOGAME
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(EXIT espalh id • i| oJ v
ia deniro da vitnne de fres polos sabre o vjoro {tola 9)

k isso sobie us jacares (toto 10) Para pes ; ante
gigante pule

|

liela — Bart nao &
|
to - een

i
.

i [tola ni
Bart deve descobnr o "caminho das pedr. :

pedras vermeihas (iolo 1 2) Chegando na sala

pegue as chaves nas estatuas. que farao o pilar aumen'...

to 13) Suba note para poder pross/

sera venada com ires polos na cabeca {loio I bero
perto dela e pule rapt I

Bart chega ao fossa ve/a os locals de onde pular nas tolas

16 e 1 7 Nao perca tempo afirando fxj dinossauro Apena*
i i

se sobre ele (loio 1 8) para cheg.u iado
do-se na cabeca dele

5? last: Na UCTKt r*UCt r. Bad er lodos os ele
memos radioativo: j$ para a
tor. que e io ao todo sas andares Bart
pode usar elevador — chame o com o botil b

i( paia cima para enrrar - oij escadas c, ai. nao ha di-

ca: Bart devera procurar 16 elem«ntos e leva-ios para o andar
jtocandoos de volla no realor

Cada wez que eiKXjntre/ qualro eiernentos. transporte-os para
i iri so podera levar quarro de cada ve^) Ai. uma varv

voce pecjou lodos os seus parernes nas lases ante-

nores. eles o ajudarao a transporter economizando tempo —
preooso nesta fase (foto 20) Veja no elevador do quarto an

vida suba no exlmtor a esquerda para pega-la (toto 21)
No eievador do quinto andar. no mesmo tocal. tambem ha ouira

A umca dica desta tase - e a mais importante — e que vo-

ce deve decorar o local onde Maggie, a irma" de Ban, vai apa
recer Isso porque e com ela que voce vai pegar o 1 6° ele-

rnento. o ultimo para compietar o reaior Ao ehegar na sala

em i : ^da vez que se joga a sala sera dile-

rente —esd 8) m e aperlar o botao B (lolos 22 e 23)
E, entao. a surpresa o elemento que laJta nao poderia ser ou
Ira coisa senao a sua chupela' Grande final, nao7

VIDEOGAME - 25



SISTEMA NINTENDO

Jcnio^-oA

tMRM L.IHf

ISOLATED WARRIOR

TIPO Avr-

DFICULDAOE
GRAFIC05

MUS TOS
CLASSIFJCAQAO

• • * *

* * + •

Capilao Max Maverick o guerreiro solilano. e o umco so

brevivente da forga de defesa de urn alaaue aiientgena E de-

ve usar de toda a sua pen'cia e haoil'dade para derrotar os
invasores Os si'mbcios com o L aumentam a quanbdade de
armas [voce opia por uma delas airaves da ted a SELECT]
W aumenta a poiencia de cada arma Seum escudo protetor

e B acrescenta bornbas ao arsenal isolated Wamor poss
leressante eferto tridimensional, que sigrwrica muita acao Os
movimentos para saltar , use o bolao A Para saltar mais lon-

ge mantenha A presaonado Durante o salto voce pode des-

peiar uma oomba, apertando novamenre A O botao 8 alira

1.' ft**: Mas ruas nao sera necessano veneer todos os mi

migos mas sera pieaso muiia hablidaoe para dev

mimigo mais dili'cii e o da foio 2 Para derrota-io. a es-

gca e a meama do immigo da lase que voce ve na fot-o

3 chegue la com o escudo e desvie dos tiros saifando

;ernpre.

2* fase: Max airavessa jeiro Cusdado nos es

trchtos (foio 4). Ao chegar ao m.migo da fase. iique no local

da loto 5 alirando Ouando i SCGS m« ipaie

cerem e hora de se atastar e destruiios, um de cada ve? (loio

6) Desvie sempre de suas mvestidas. aguartfando o rrn

to certo para atirar — que sera sernpre quando um dos bra

cosrecua* Mais uma ve/ o escudo sera* muito uJil Esta lase

tern cod'go 5963
3f fase: O cammho pelo desMadeiro vai licando mai

cil Atencao Max nao pode pisar nos buracos segumdo sem
pre pe4a tnlha azui (lotos 7 e 8} O immigo da tase tambem vai

dar trabaiho pnmeiro acerte o cefebro (toto 9) Ele se
I

lormarfl em partJculas que mvestirao contra Max Desvie e an

re no cerebfo aberto antes que eias se recomponham (toto 1 0)

26 VIDFOGAME
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, 0501
4.' fase: De vo ta as ruaa mu ta atencSo pois a vetoodade

do jogo aurnenia murio nesta fase Novamente desviar dos
ijos sera mas lacil do que acer* ;-. i 1) Os roods
por e*emplo. sao evtados passandase por barxo de-

Myrto cutdado para sauar as buracos (foto migo
oa tase vira voandc rapidamenie Sera mas tacit desviar pelo

esquerdo, quarido possivei Quando ele ultrapassar Max
para o codii 0705

5? fite: Na nave alienigena, a vefoodade do ta ao
normal Mas nao se an' aquantid
bem maior Cu-dado px detes salla'So das paredes

ado esquerdo para atacaf Ma 14) Quando cnegar
ca. da <oto 1 5 r>&o pule para a ouira pfataforma espere

o movrmento da tela cessar, atiranoo nos mimtgos So &
va para o outre lado para enfrentar o verdadero imrmgo des

tse Voc6 deve estar com a energ<a cheia entra
-nr {foto 16) Ele se afastara mas nao perca tempo atiran

do nos guardas (foto 1 7) Apenas desv«e codigo e 9601
6? fate: Amda na nave Max deve tomar cuidado cor*

oracos mecanicos dos robds No local da foto 18 seraneces
derrotar Todos os mimigos para prossegurr Antes do mi-

rrngo desta lase sera necessary veneer duas vezes o robo
da foto 19 Apenas desvie dos tiros e atue Na batalha do Imal

oa fase ja no interior da nave sera ma "?riar oinm
se voc§ saifar para af'rar Acerle no ponto branco da oarnga
(foto 20) Nao adianta usar bornbas O COdigo fl 0666

I? faae: Curdado com os canhoes (foto 21 1 Destru* los la

>ra a passagem No local da loin 22 uma d»ca acerte o

mrrngo do 'ado esquerdo mas pross»ga peto lado drreito pois

havera menos guardiaes para derrotar Lider sera a i

-

mais dtticil do jogo Desve dos tiros e aceneo sempre (<oto

3uando ele junta* as mSOs cuidado voc§ deve pular os
misseis (lolo 24) A un«. iprtar seu planeta e
chegar a« com o escudo e com um iiro especial que facilitara

a iare*a Cora g
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SISTEMA NINTENDO

SKATE OR DIE 2
TIPO Aventura

DIFICULDADE ••••
GRAFCOS ••••

mus«ca;efeitos •••••
classificacao * * * •

?udo esta pronto para o campeonato
aos 'fen ieiho» quase
tuao Fafta apenas (!) um half pipe para

odes as manobras radicals pot

ser avahaoas no campeonaio Voce que
i dos melhores skatistas da cidade.

compfometeu se a construi lo ale o dia do
campeonato E pa?a sso tera que e r

i

tai rnuitos immgos que tentarao <mped»-

do custo

jogo ccmeca na rua Mas antes se

voce qmser , pode eaerotar toda a sua pe-
1 :>pe improutsado co-

mo o da Iqto ai de cima. Voce pode
s sailos e varras manopras drte-

renres. Para isso devera corntxnar o Do-

i coma tfx..i.. SELECT ca-

dadirecao do comroJe executara urna ma
nobra d'terenfe Atencao para a velocda-

idicada na tela algumas manobras so

^oceftoseoska! L navelco-

dade correia

Por exemplo. para passar tteso pela ram

pa central a velocidade correia e 3 Ha
cetas" cada manobra

cutada na presenca da gatmha apai

M3ia vale o dobro de pontes

racer, i

Na primeira lase siga pela direita ale1 o

bueiro indieadc ao lado Apcrte o dire-

ctorial para baixo para chegar a passa-
qem secreta

Passar pelo esgoto ser* fackl.

Voce pode evitar os reloa pulendo
sobre eles. Na saida. enlre

na pons indlcada com a seta, acionando o
directorial paraelma

Sea primetro inlmigo sera

urna velha ranzlnza,

que rao quer ll>e dar a

licence para conairuir

o hall Paraderrota-la,

ve)a o local correio

para atlrar, sem
ter atinqido'
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GAME SHOPPING

A UNICA
GAME LOCADORA
DO BUTANTA

AGORA TAMBEM
EM

CAMPINAS
" Os melhores cartuchos

para

NINTENDO/MEGA/MASTER

Compra, Venda, Troca
de Video Games e

Acessonos e MSX.

Promcxao valida p nao socio*

Av. Enj Hnior Antonio Elras. Garcia, 530
Buunu - SP

FONE (Oil) 919 0419
Av, Oroiimbo Mala. 1903

Cam pinj% SP

FONE (0192) S3 }M7

ch/ipbxs

O MAIS NOVO POINT
DE GAMES NA MOOCA

MasterSystem

u\.

(Nintendo^

£33^33223

I |E UNA LOCAt^U^

Breue
os uUimos lanqamentos

dos EGA e Japao

Av. Pacs dc Barros, 514
Mooca - SP

Fone; (Oil) 291-3700

r-O-
OS MELHORES
LAN^AMENTOS
EM GAMES, VOCE
ENCONTRA AQUI!\

LOCACAO DE CARTUCHOS,
CONSOLES E ACESSORIOS

PARA GAMES,

Horatio de Atendimento:
2: a \abadn das W:00hs is J2:00hs

• Domingo* e Fvriados

das W:00hs ds 20;G0fo

• R. Sena Madurvira, 535
V Mariana • SP (c estacionamento)

F:Wl 1)570-8734

' R. Dr. Amanrio dt (.arvalhtt, 908
V. Marians • SP fc estacionamento)

F: toil) 544-1449

S A O PAULO
Em Sao Paulo, Para Aparecer e Crescer

Ligue j&: 549-1433
DEPARTAMENTO DE PUBLIC!DAOE

FERIAS COM
GAMES NA
I\

GVUmfckt*
i E O
4 GAMES

LOCACAQ/
VENDATROCA

NOVOS E USADOS
SUPER

LANQAMENTOS
Sr"*"

1

^, (Nintendo;)

Master System"
AA\,

OFERTA DO MES
Aparelho GAMEBOY
Cr$ 70.000,00 em

2 pagtos
OMICI* 1

QAMIBCK

JARDINS:

R. Guarara. 551
Fone: {Oil) 884-7022

ABERTA, TAMBEM AOS
DOMINGOS E FERIADOS

SUMARE
Av. Heltor Penteado, 405

Fone: (Oil) 65-2904

ABERTA. TAMBEM AOS
DOMINGOS E FERIADOS

MORUMBI:
R Maestro Leon

Kanlefsky, 5B5 A y'£
Fone; (Oil) 212-1575 *'

V*
'^f

-r &*



SISTEMA NINTENDO

ROCKMAN

TIPQ Ave

DlFiCULDADE •••••
GRAFICOS ••••

MUSICA/EPEITOS ••••
CLASSIHCACAO * * it •

Esla e a pnmetra versAo da serie de 'Megaman o simpa*

too roboanho qua luta contra o exerato de robos de Dr V

E tamtam a mais dilfcil n&o ha" am CONTINUE
ia a ordem carta para derrotar os robOs
Bombman: Esle robo va< putar e jogar Dombas No momen

lo em que ele jogar a bomba, a!<re, puiandc em seguida para

escapar da explosao (foto 2)

Guttmin: Use a arma de Bombman (B) Apes o terremo-

to. pule pa/a desviar das pedras e aire a bomba no ar Repta

esta operacao tres vezes (toto 3)

Cutman: Use a arma de Gutsman — Megaman podera at

rar pedras. Seja rapido para nao dar chance ao mrmigo (lolo 4),

Elecman: Ve|a como pegar durante a *ase a arma M —
eta dispara raios e Megaman podera artdar sobre etes Use

G i n alcanna la |fofo 5? E para derrotar Ele-:

use a arma C (foto 6)

Iceman: Nesta fase a grma M e a satda para passar o ab«s-

mo da foto 7 Para derroiar Iceman us© a arma de Elecman
•E< E so licar no canto da tela atirando (folo 8).

Fireman: Use a arma de i :ora nfio ha eslrategta

Sua energia devera e?* vence-lo

O pr6xirno inirmgo se teletransporta peta tela pule os peda-

cos e atrre com a arma E quando ele eshver moniado seu

sbsia fara os mesrnos movimentos que voce\ so que ao con-

trary . Alire e pule para escapar dos tiros- retiexo (lolo 9) Con-

tra asmaqumas das boihas. use a lima E ate dimmuir a ener-

gia da maquma pete metade Emao, use G para anrar as pe-

dras Os outros inimigos serao os mesrnos robos. que voce

ja aprendeu a oerrotar

' nafmenle. Dr Willy Para vence-lo, pnmeiro pegueosim-
bdo da foto 1 com a arma M Ele encne sua energa e tooas

as suas armas Na nave de D r Willy, fejw ilo da tela

e use a arma E (foto 1 1 ) ate quebrar o vid'o Ai, a so usar a

arma E e hear embaixo do ponto vermelho at"ando (lolo 1 2)

E vet D* WiHy pedir perdaot
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COMO VENCER NO UNKEN-PO

ESPECIAL
N?5A

OMAPA
SUPERMAPA COMPLETO, TELA POP. TELA,
COW CAMINHOS, PASSAGENS SECRETAS
EESTRATtGIAS

ESQUEMA
COMPLETODOS
CASTE LOS OE
RADACTIAN

ELAGOCRAGG,
SALAPORSALA,

COMO
CAMINHO
CORRETO



SISTEMA NINTENDO

MANIAC MANSION
DIF1CULDADE • ••••

GRAFICOS ••••
MUSlCA/EFEtTOS •••••

TIPO Avenlura CLASSJFICAQAO • * • • *
Este sensacionai e diferente game voce ficou conhecendo

na VIDEOGAME n* 4 Agora, para contmuar a dilicil larefa

de resgate de Sandy - que c mantida pnsioneira pelo tie

ta louco da mansao maiuca voce vai conhecer outras dicas
incriveis Va/nos a elas

Se voce conseguiu pegar toda a comida da geiadeira — nao
esqueca as latas ae pepsi (CAN OF PEPSI) — voce ia pode
aprender a pegar a chave que aparece ao lado do lustre da
saia principal (lob 2) Suba as escadas ate o segundo andar.

entre na porta de ago e prossiga para a direita. ate a outra es-

cada (foto 3) Suba a ate chegar ao quarto onde esta o mons
tro (foto 4), Ele nao deixara voce passar. a menos que de co-

mida a ele E tsso e facil oasta sefecionar GIVE CAN OF PEPSI
TO e poscionar a flecha sobre o monstro

Passando por ele, suba as escadas da esquefda do quarto.

Entre na pnmeira porta {foto 5), suba a escadmha da esquer-

da e pegue os discos (RECORD) ao lado do apareHho de som
(MONDO STEREO), como na loto 6 Voce deve entao enlrar

na saia do piano e user a lita .-.o gravador (USE CASSETTE
RECORDER WITH CASSETTE TAPE) Use, emao. o disco

USE VICTROLA WITH RECORD) Ligue os dois

(TURN ON VITROLA i TURN ON CASSETTE RECORDER)
A yravacao se inciasA. aparecendo a mensagem OK t IT'S RE-
CORDING (totos 7 a 9). Repare que o vaso do piano se

quebrara

Agora. 6 so levar a fita gravada at6 a sala de estar , abnr o

pnmeiro gabnete ao lado do so*a (OPEN CABINET DOOR.
foto 10) e tocar a fita O lustre se quebrara. fazendo a chave
cair no cnao (foto 11) Pronlo. voce ja" tem a chave do calaJbou-

co (loto 1 2). Assim, sera bem mais facil sair de la loda vez que
urn dos seus amigos lor surpreendido peios donos da casa
E voc6 tera tempo para explorar todos os c6modos, lembran-

do sempre que tudo pode ser mexrdo, usado ou empurrado
Experiment 1
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CODE NAME VIPER
DIFlCULDADE •••••

GRAFiCOS ••*•
MUSICA/EFE1TQS ••••

TiPO Aventura CLASSIFICAQAO * * * *
Code Name Viper e uma aventura sensacional Voce com

Date o narcotrafico orgamzado elera de descobm. atravi

7 missoes, quem e o cnefio da quadriiha memacjonai e
derrota id ciaro No cammho, liberie os refens escondndos atras

das porias

1 less: Nesia primeira missao voce lutara na seiva ama-
zflnica (foto 2) contra munos immigos que aparecem simuHa-

neamente Um dica para escapar deles 6 entrar nas portas e
esperar que eles parem de alirar Nesta prrmeira fase voce en*

contrara um ref6m que trie dara a bomba para passar de fase

2.* fase: Dentro do oepbsiro de drogas, cuidado com os ini

migos escondidos atras das caixas [loto 3). Eies atiram rapi

do Cuidado tambem com as bolas de espinno para nflo per

der urna vida.

3* fate: No interior da tortaieza na selva, cuidado com os

so<dados que puiam do teto Para vence-los (foto 4), e so aga
char e alirar Aqui voce tern a oportunidade de aumentar sua

vida com o coracao escondido na parade (loto 5)

#- fase: Eis o codigo 040471 Voce chegara em um cas
teto na selva colombiana Cu-dado com os ra^os que saem da
parede (foto 6) Outra bomba sera encontrada com o return

para poder passar de lase

5' fase: Esta e a etapa mais dificii. No esgoto. sera precise

muita habiidade para nfio ca»r (foto 7] Cuidado com os zum-
bis" que aparecem rapidamente detras das grades Seja

r^pido.

6." fas*: O codigo desta fase e 081620 Voce deve pular

nas est&ras roianles (loto 8) mas cuidado com os fanes que
caem amurtaneamente. Voce consegue a granada para pas
sar de fase com os refens, (foto 9)

7f fast: Sua prOxima missac a em Bever os Ange-

les, nos EUA, onde se esconde o verdadeiro chefao do nar-

cotrSfico Eie estara no afto da torre (foto 10). E. para sua sur-

presa, ele e o Comandante Jones (loto 1 1), seu prbpno cnefei

Na luta final, abaixe e atire contmuamente. Sefa rapdo O nar

cotrafico nflo pode veneer (foto 1 2)
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WRESTLEMANIA
CHALLENGE

TIPO Luta Lvre

DiFlCULOAOE ••••
GRAFiCOS ••••

MUSJCA/EFEITOS ••••
CLASSIFICAQAO * * • *

Wresiiemarva Challenge e a segunda
versa

1

o do ia connecido Wresflemama, um
logo de luta Ivre que voce f»cou connecen
doemVIDEOGAMEn°2 E.caro agora

com novos campedes. todos pronto* pa-

ra subir no ungue e aplcar aqueia surra

no adversaria Escolhaentreoscampeoes

ite Wamof Hulk Hogan ou r

voce (isso mesmo. a opcao e 'your sett
»

Cada adversary tern uma caracteristca d»-

f©rente, mas a vitdna em cada (ula depen
anas da sua nabiidaae em apbcai

golpes ndepenaente do luladar escolhi-

dc Para tornar a ta>e>a mats 'aai ireme

alguns goJpes ' su.(OS" apOs sair do nngue,

suoa no canio apertando os ooioes A e

B Para rxiJar de novo para dentro e acer-

tar o adversary, apene A Ape*tando 8,

sou iutador voltara para lora Cnegue bem
perto do adversfino quando ele eattver caf-

do o botflo B i e o A o jogara

v oieniamenie no chao Este goipee bas

-nte!

SISTEMAS EM CARTOES PLASTICOS

IDENTIFICACAO PESSOAL
CREDITO
GARANTIA DE CHEQUES
CLIENTE PREFERENCIAL
CRACHAS
CALENDARIOS

CARTOES EM PYC. PAHA
GRAVAQAO EM RELEVO

ESCRITA MANUAL OU POR

COMPUTAOOR<COO. DE BARRAS)

TEL: (011) 263-1152
^Fl CX. P. 9.140 -CEP 01050



SHOP GAME

t
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LIGUE:

SAO PAULO (011) 716-1064
BELEM (091) 226-7040

• Alofamento |V eventual adaptarior
Vcndd AutorlxadaCHEGOU

Ultimo 4, Ungamentos

CARTUCHOS P/ MEGA DRIVE, MASTER SYSTEM,
NINTENDO E PHANTON

IJIdkSmOC grad,Bntc i^tfj^

WICKERL CENTRAL DISTRIB OE FITAS t ACESSORIQS LTDA

. Venitjii e Show Room .

R. Alba. 1743 - Sao Paulo - SP CEP 04346
_ T«*L: (Oil) S62 9779 Fax: {Oil) S62-a257 .

CAPITAIN SKYHAWK

TIPO Combate Aereo

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS

MUSICA/EFEITOS ••••
CLASSIFICAQAO * * • •

No comando de um F 14 avangaeto caca supersfimco. va
ce deve travar quatro emoconanies combates aereos, com
dots est^gios cada. Entre as batalhas. uma estacao de manu-
fencao mcremenlara as armas do caca Este game possul be-

ios efeitos tridimensionals

Os comandos tambem sao solislicados o botfio A atira e

o B dtspara misseis. Seu F -14 pode movers© para os lados

em cambalhotas Para isso use SELECT junto com o airecio-

nal Islo laz o caca deswar de tiros e obsteculos corn rnuita

rapioez Para diminuir a velocidade use o d»recional para bai-

xo |uniamente corn SELECT
Para destruir as bases jmmigas acede cada uma das pon-

tas, desviando dos tiros com as cambafboias Para mudar de
'ase a quatqucr momento aperte o direoonal para dma e pres-

suone 8. no controie 2 E, para comecar com 9 vidas e todas

as armas. no nicio do logo espete aparecerem as letras "Ca-

p*tam Skyhawk" e, com o direcional para baixo, pression* A
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SOLOMON'S KEY
TIPO Aveniora

DAOE ••••
GRAFICOS ••*
EFEIT06 ••••

-'. in it it it it

Voce aeve ajudar Dana a encontrar o le-

souro perddo do Ret Salomao Sao infmi-

las saias que compdem um lawnnfo ale o
tesouro Em caaa uma deias. pegut
ve para pooer sair Dana pode remover os

biocc I
«:A-ios no fugar com o bo-

A

LOW G MAN
I

ra

GRAFrCQS ••••
MUSICA/EFEITOS. ••••
CLASSIFICACAO • • • •

O pJaneta do Low m, o nerd».

J do por robos. que devem ser ex

puiaos Voce pode reooifier drversas armas
robos venados pelo cammho Pa-

ra veneer o prime!ro immtgo. suba i

quina e acerleo com a ianga

BATTLE CHESS
TlPO Raciocmio

DJFICULDADE ••••
GRAFJCOS:«« b »

MUSICA/EFEITOS; •••
ILASSIFICAQAO. * • • *
Para quern gosta de jogar xadre.

Que* aprender — Baffle Chess e un

vemda opcao. Voce escolne jogar contra

I oeomputaoor, em 5
nrveis de ddictidade Uma airaeac a ma*
oa mow memoa no »abuk> ro s.vj mutfo t «t

PIPE DREAM
Q Raoo

CULOADF ••••
GRAFICOS •••••

MUSICA/EFEP
•SSlFCAQAO

• ••

it * it *
Seu objefivo e montar um complexo »s-

tema hidraulico simplesrnent© em.

do pedacos de caoos das mats vanadas

oo*s a agua nflo po-

de^ ateangar o Hm do astoma e escorrer

Se voce escolneu urn pedaco efrado. bas-

ta sobrepor o ceno pa*a iroca los

SKI OR DIE
TlPO. Esporte

DIFICULDADF ••••
GRAFICOS • • • •

MU^ 3S ••••
CLASSfFICAQAQ * • • *
Rodney, o velho conheodo ao skate re

i uma iQja de esou pa-

istfocos tambem no inverno Nes
te game, voce pode escoiner quauo mo
dal>dades de esqui na nova eorru

to duelo com Lester (um rival) e

p»pe'" (como no skate)
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IGAMEBOY l i

i •;_ . _

Mtitmjftmtnr4li

SUPER MARIO LAND

D1FICULDA0E •••
TfPO Aventura CLASSlFlCAQAC * * * * *
Desta vez. o nerdi Mano deve lutai contra lodosos immigos

do Remo dos Coy Daisy a princesa. Sao
ao lodo quatro mundos. com tr£s estagios cada — nesta ed»-

cao. voce vaj conhecer as puncipais dicas dos do<s pnmetros

Mundo 1 — Deserto

Estagio 1: Aqui, Mato pode entrar em doiscanos Veja nas
tains 2 e 3 Dentro deles, Mano recolhe moedas - caoa 99
vaiem uma vida extra No final de todos os estagios pn
a sai'tia ae cima. que code is vdas extras ao herd"

Estagio 2: Mario continue sua jornada peic deserto Veja
na foto 5 o local exato para encontrar o coracao e ganhar uma
vida Nest© estagio ocammho £ curto E. com urn pouco de
It&no voce conseguira levar Marc para a safda dec
Estagio 3: Esia 6 a uirima etapa no deserto. E ai. mais

urn cane por onde Mano pode passar Conlira na toto 6 En-

ire e pegue mais moedas No segundo degrau da saia, den
iro 00 cano. ha um cogumelo Bala no quarto Ujolo da Meira

de cima, da esquerda para a direita E, tinalmente, o irumigo

Se Mam- " de logo basta atirar. tomando cuidado
para nao ser attngido (toto 7) Se nao, passe por baixo dele

quando eJe pular e suba na bohnha que abfe a saida (foto 8)

Mundo 2 — Agua

Estagio 1 : Sera precise muita atencao para pular as
|

tormas (toto 9) Cutdaoo com os "peixes-esqueietos Mano
pode entrar no segundo cano do estagio para recolhe*

moedas.
Estagio 2: Aqui. Mano nao precisa puJar aiguns abismos.

Basta passar correndo, apertando-se o botao B ((oto 10) To
me cuidado com os caval'

Estdglo 3; Mano lem agora urn submanno para prosseguir

pelo fundo do mar E o rneihor ele |a vem equ'pado com mi's-

sets. Nao deixe de pegar as moedas no focal da (oto 1 1 E
o mimrgo pode ser atmgido em qualquer local (foto 12) Mas
cuidado seja rapdo para escapa' dos d isle



1

FALL OF THE FOOT CLAN

TIPO; Aventura
DIRCULDADE

CLASSIFYAgAO
• • • •

• * • • *

As Tartarugas Nmja esrao de volia desla vbz em emocio-
nanie aventura para Game Boy Para taaiirar a farefa de res-

gatar April, a amiga jornaJisia a qualquer memento do jogo
voce pode encner a energia pasta a uausa e entrar

a sequencia Para cima, oma, baixo, baixo. esquerda. direta

esquerda direita, B. A e START E. para parHopar de Ires

sensaoonais estagios de bonus, basta, na fete de apresenta-
cSo apeflar os botoes A, B e SELECT simultaneamenle Apec-

te, eniao, START Aparecera o seietor de fases e uma mterro-

gacao que deve ser selectonada para os estagios secretos

15 fase: Nas ruas e esgotos, esco'ha Rafael para lutar. Ao
denotar certos inimigos sua rartatura ganha sabarosos peda-
cos de pizza — dots quadraomnos de energia Um pedaco
intei'o vafe quatro quadradinnos immigo e derrolado com

voadoias pule os Bros nara jcerta -io (foto 2).

2? fas*: O melhor anfi'bio mutanle para esfa fase e Miche-
langelo No local da folo 3, passe abaixado pelo pilar Bebop
o immigo. precisa set atmgido vanas vezes pule sobfe ele e
acerteo com o sai' Desve dos mos saltando (foto 4)

3.' fase: Continue com M i.tar noscami-
nhoes (foto 5) Voadoras serao basiante eftaenles Baxter, o

00 ser£ derrotado fadlmente se voc& for rapido. acerte
uma voadora (folo 6) Ele passata

1

po» baixo da tadaruga, e
a> e hora de virar e acertaf outra voadora

4.* fase: As margens do rio, o melhor e Leonardo, Cuidaoo
com as piranhas (folo 7) Nao esquc. .*a para repor
energias (foto 6) E, para veneer Destru.aor de um gofpe e
fuja para Iras (folo 9) Se eie o encurraiar, saite pars *

10)

5? fase: Ja no Tecnodrorrw DonataNO CuidadOCOm
asdescargasi

i
ii) Passe com cuidado Krang.

o immigo final e der<o;ado at£ d© olhos lechados basta dear
no canto

i da tela dando segmdos golpes (folo 12)

E finaln -



GAMEBOY
NEMESIS

i *
r» <yj <_,% jl

TENNIS

TIPO Cambate Aereo

OIFICULOADE ••••
CLASSIFICAQAO * * * *

Nemesis e urn bom pgo de combate esoaoai para o Game
Boy. Mas. no comando de uma nave Iragil e peauena. sera

reaimente muito driicii aimgir lodas as naves alien igenas e evi

: mvasao de seu pfaneta HA no e nla.nl o. uma boa solu

cao para esse probtemtnna: logo que comecar o jogo de pausa

(botao START) e entre com a sequence, para c ma. c ma, bai

*o. ba.xo. esauerda diretfa. esquerda. diretfa B Ae START
Pronio voce conseguu uma nave super sotistcada com to-

s npos de misses Cudado com ela. pos isso s6 funcio

i ma vez

*- B

TIPO Esporte

DIFlCULDADE •••
CLASSIFICAQAO • • • *

Tennis pode sar dtsputado por dois pgadores — desde que
se tenha outro Game Boy e urn cabo especial para mterltga-

los. As regras sao as mesmas desse tradicional esporte.

O jogo comeca com o saque botSo A fevanta a bola. e

novamente o A para manda-ia para outro lado Treme »sso

pois no comedo e mesmo dif'Cil aceilar Durante o jogo. o bo-

tao A rebate a bola para o lado determmado pelo d»rec«onal.

E se o seu adversary sucnr a rede, encubrao (lob) usando

o botao B

FOOTBALL UK- fVlAHIlJ

TlPO Esp

DiRCULDADE ••••
CLASSlRCAQAO * • •

Football, ao contrano do que se pode pensar a prtmeir

i : * o uadicional futebol queconhecemos mas am o fu-

lebci amencano Voc6 pode escolher o nme. e ale jogar com
.

i usando dos apareltios e urn cab Bar a
,.Jo

oDjefcvo a avancar o maximo de jardas (marcadas
lintias no campo) poss vel marcando oontos se a ultima linha

£ se o adversaria estvet com a bola, laca de
ice Com o botao B voce pu'a e

der'uba

'•" n

TIPO Rao-
DIFlCULDADE

CLASSIFICAQAO:

* * * •

* • * * *

Depois do sucesso que o Mano. ex encanador — neste ga-

me e<e e medico — obleve curando pacientes no Nintendo,

nada mais natural que ele tamoem mostras-se suas hab'iida-

des tambem no Game Boy Como no game Nintendo Mano
jogara as capsuias de remedio ao acaso dentro de uma gar

Sua missao sera agrupar as de mesmo Tipo. ouairc a

iro. em imhas ou cotunas Assim o grupo desaparecera. e se

eie contiver um virus, este tamoem some Seu objetivo e eiimi-

ngr todos os virus da garrafa sem dena-'a encher



l grande jogada e voce renovar

o movimento de sua locadora, com os cartuchos da

RABBIT GAME CENTER
Voce comara com uma distribuidora de cartuchos

que ja atua no mercado de video, oferecendo

sempre os melhores preqos.

E mais, damos total assistencia tecnica para

implanta^ao da estrutura de sua loja e apoio

promotional, alem de fornecermos toda linha

de acessorios.

Orcpathamaa

24 Hi.
Puim

(odoHr«ul

VENHA CONHECER NOSSOS SUCESSOS DE tOCACAO

COM PRJECOS IMBATIVEii

Distribuidor NINTENDO + de 300 citulos

Pronta emrega SEGA-TEC TOY

Solicice nossa tabela de pre^o completa

atraves de cana ou fax.

R. Riachuelo, 326 Cj. 52 - CEP OKXT • Sao Paulo • SP.

Foae: 101 1) 34-3912/35-4326 - Fax: (01 1) 37-6501

Rabbit
Game
Center
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PUSH ST«*«T BUT

OR

PULV- THE ******

•21%~~ BeseRyeD

OPERATION WOLF
TIPO Guerra

dirculdade ••••
graficos ••••

musica/efeitos •••
CLASSIFICAQAO * * • *

Chengo, urn pais pequeno, acaba de
sotrer urn golpe de estado poder esta

ocupado agora por urn drtador tiranico.

que mandou o expresidenie e todos os
tonarios da ernbancada do pais para

um campo de concentracao. Voce deve
mliltrar-se no campo. libertar os pfis«i

ros e derrotar o drtador. restrtuindo o po
der a quern de direito

Sua pistola light Phaser" — ou o "con-

trol pad" conoctado na entrada do conlro-

le 2 — podem ser utttizados neste game
Durante o percurso. recolh as e
outrosite |i i tadas. oombaseoutros
(veia box) Basta acenaios com a ptstola

ou com a mira do controle para |unta-ios

ao seu arsenal Com o controJe. voce po
dera disparai as granadas, o que e impos
sivel com a pistola No entanto, sera bem
mais facll — e emodonante — usar a
ptstola

Presle alencao para nao ficar sem mu-
(0 voc£ sera capturado e fevara um

''gama over Par a que jsso nao aconte
ca, basta fear igado nas mdicacoes da la-

ta Acompanhe abaixo as duas pnmeiras
compieias, tela por tela. Ao Todo. sao

seis fases de muita aeao.

Acertar a equipe de socorro
signtfica perder dots pontes de

enerc

O helicoptero precisara ser alvejado

varias vezes. Ou emtio, use a

bomba, Vale o mesrno para os
carros blmdados Cuidado para nao acertar os

pnsioneiros que passam correndo
pela tela. Voce perde dois pantos

de energla.

n t-ffi ri if i-\\~i)iis>r

No ultimo inumtgo. cuidado: voce
nao pode acertar a refem. Alem da
rapidez no gatilho. sera preclso uma

pontaria impecavel

\ v

• *

r iv-r/v-;"
fi\*;>-
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Nas seis
lases do
jogo. sera
preciso
muita
habtlidade
Confiraf

SUCCEEDED IN DEMOLISHINGTHE DQMMUN I COT I DN CENTER
AND CUT OFF THE ENFmV

VOU HOVE SUSTAINED R LETHAL
I NJURV . SORRY BUT VOU OREFINISHED HERE.

Este game
exigira

muita rapidez

noa reflexes

Do conlrario,

voce
podera ter o
mesmo flm
do soldado
ai do lado...

PRfMEIRA FASE
CENTRO DE

COMUNICAQOES
Acerle rapidamente os mimigos
antes que eies atirem e diminuam

sub energia

Acertar os urubus signifies ganhar
penles extra para sua

melralhadora. Ouando alingidos eles

delxam o pente cair. Acerle entao o
pente e ele sera seu.

SEGUNDA FASE
SELVA

)')> :' rt >/y, r

Na selva. rhuitos inimigos As
lanchas-patrulha immigas devem ser

atingidas vanas vezes

' 1 ^ v - •_ </ -s}~\ ^>> <

^ ^

^ y /
'

^ y



NAO PERCA TEMPO.

TEMOS MENOR PRECO DO MERCADO!

A TZ TEM TUDO P VOCE MONTAR
SUA VIDEO LOCADORA, INCLUSIVE

FILMES (SPERBER) E GAMES (PROGAMES).

1
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TRIANGUIO ONDULAR DE CENTRO

3 faces de exposicao capac p- 1 38 Fitas

EXPOSITOR ONDULAR CENTRAL
p T8Q Fitas (2,00 m all x 1 00 rn larg

.

}

EXPOSITOR ONDULAR DE PAREDE
p 90 Fttas 11 .50 m alt * i ,00 m larg |

MAGIC LIGHT
Pamel de mtormacoes lumtnoso

rJe mesa, parede e piso

SUPORTE EMV AVULSO
Fornecemos tambem o suporte em "L"

avulso p.
; voce montar as suas estanles

de acorrjo com o espaco ou sua necessidade

ESTOJO P GAME

ACEITAMOS TODOS OS CARTOES DE CREDtTO. INCLUSIVE
P! COMPRAS EFETUADAS POR TELEFONE.

Fa$a seu ped/do por tetefone ou visite-nos. Despachamos
pi todo o Brasll medlante ordem de pagamento ou

debito em seu cartao de credffo

R. DOS BURITIS, 436 - SAO PAULO - CEP 04321
EST. JABAOUARA DO METRO

FONE: (011) 578-7277 - FAX: (011) 578-1031



FREE:
dez segundos
sem perder

munipao.

o. .0

yB%utquedo4<^ama
O MUNDO DOS GAMCS

NOS SHOPPINGS

milmar

LINHfl D€ MAST6R SVST€M
M€GA DfltV€ - GAM€ BOV

NINT6NDO - PHATOM SVST€M
SUP€R CHARG€fl - MINI GAM€S
(CflSSIO - NINT€NDO - T6C-TOV)

• Acessorios
• Grande variedode de jogos

• Ultimos lancamentos

• facilita-se pctgomento
• flceita se cartao <ic credito
• Vendas via scdex p/ todo flrosil

• Morumbi Shopping - Rso Terreo

Fones: (OH) 531-7293/535-5261
• Shopping Poulista - Piso Maestro Cordim

Fones: (OH) 251-2818/2894058



PAPER BOY
TlPO' Aveniura

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS •••

MUSiCA/EFEITOS. ••••
CLASSIFICAQAO * • • •

Paper gey reflete o duro dia a-dia de am
entregador de jcrnais Montado em uma
veJo? to&cleta, ete deve entregar osfornais

nas casas e nao pod© errar o atvo — que
serao sempre as caixas de corrr

capachos nas ponas das casas Para es-

la iarefa. o botao direcional aoonado pa-

ma aumenta a vejocidaae. para I

xo diminui e para os lados muda a

gao da bciclela Use o botao 1 ou 2 para

atirar os fomas

Sua tarefa, entretando. nao sere muito

facit. Voc§ pode escoiher ties nfveis de di-

iculdade e tanio a quanlidade de ii
i

gos quanto a pontuac&o aurnenlam para

os r Acertar o capacho
vale 100 pontes em Easy Street, 200 cen-

tos em Middle Roed e 300 pontos em
Hard Way Da mesma maneira, as caixas

de correspondence vaJem 250, 500 ou
750 ponton

Havefa todo o tipo de mimigo airapa

lhando sua enirega — cacnorros. micos

amestrado' i otocicietas, pe-

destres e ate gravadores esquecidos no

meio da caicada por adeptos da black

— evite-os Toda vez aue lor per-

seguido poi urn mumigo ou oostacuto —
res de grama descontrolados. por

i

|}89l a
:'

'
: i.; -'les. A

perseguj^D terming.

U1IH11J

Paper Boy muiias vezes devera segul

ho pela ma. E ai. cujdadocorn

os bueros ou os homenscom as britada-

ras Cada vez que bater neles, Paper Boj

perdera uma wda E. para vortar para a cat-

vada so por uma guia rebaixada

uma 'ampa de salto. quando ela

daou poi



\/ ilSTEMA SEGA MASTER SYSTEM

No intcto de cada da aparecera um ma-
pa. Voce podera ver em quais casas Pa-

per Boy dever a ontregar os jomais As ca-

sas que aparecerem em cinza s3o aque-
las cu|os donos nao sao assnames do jor

rial, portanlo. nao face a entrega

No caminho, Paper Soy pode recover
monies de jornajs isso garanie a entrega

em todas as casas Pegue~os sempre que
possiVeJ para renovar o esioque

WW
\J>

numn
Cada ve* que Paper Boy deixar de en-

tregar o |omal em alguma casa, perdera

o ciiente. e aquela casa aparecera em dn-
;a no dia segumte Evidenlemenle. se Pa-

per Boy quebrar uma vidraca. tambe-m

pentad o clienie Nao seja urn enlregador

deixtstrado.
,
para nao levar o game over

e perder o emprego

Lr
MJ;

. . ,

vuiipSMitr

PAPKRBOY CALLS
QUITS

"IT'S A
KOUf.H HUt
»UT

'waintjSH
* f i i » '\ i • i

• « ft | IIOI'

Eniretanto. se Paper Boy quebrar a vi-

le uma casa cinza — que nao e de
assinantes de seu jornal — ganhara' pon-

los extra, dependendo do nfvel cfe

dade escomido i00, 200 ou 300 pontos.

no mvei mats ri

nninri
L

r

No final de cada dia. havera urn esta-

gio oe tremamenfo. Paper Boy percorre

uma trilria e deve acertar os aivos. ganharv
ao lambem pontos extra Nos desvios, se
nao nouver ponie, sa'te Uma d>ca e es-

colher sempre o caminho de baixo. pots

vocS podera acertar — com urn pouco de
habihdade — todos os alvos, inclusive os
das irilhas de cima No final, voce podera
vef se ganhou ou perdeu assinantes Seu
objeiivo sera ganhar o majtrmo de dien-

tes ate completar a iua E dora-
do como o melhor enrregadof de jornais

'»*>,..

^Ky *«f,

{*§
h>

"'-tiSft
^n

yxiiw
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JTEMA SEGA MASTER
SHOOTING GALLERY

TIPO Tiro ao aJvo

ULDADE •••
GRAFICOS •••

MUSICA/EFEITOS ••
CLASSIFtCACAO * * *

Shooting Gallery e mais urn jogo para

I vocA aperfeigoar a pr&ica do tiro. Sao qua
ises Passarmhos, Ataque Aereo Tu

bos Retorodose TV Terror Estasfasessao

subdlv;ciidas em duas. totalizando orto £

so ler boa rrnra e boa sorte

£C*

a

RAMBO 111

TIPO T

DIFICULDADE ••••
GRAFICOS ••••

MUSICA/EFEITOS ••
CLASSIFlCAgAO • • • *
Em Rambo III voce encarna o famoso

c«m viwdo por Sylvester Stallone

etas do cinema Sao seis fases de
[

< Made progressiva. nasquaJS

e pretiso defrotar os soldados vietnar-

Nao acerte os crvis. pas voce perde

pontos.

WANTED
TIPO Tiro

DIFICULDADE ••
GRAFICOS •••

MUSICA/EFEITOS -

•••
SS1FICACA0 • • *

uma vnagem no lempo. Voc£
o Oeste A grande

i Jeste jogo e ficar prestando atencao

-iao acertar os refens que esldo em
|

poder dos banriidos Estcj.s Hes

aoarecem de mto para dm a.

3ANGSTER TOWN
DIFICULDADE •••

GRAFICOS: •••
MUSfCATEFElTOS:•••

SrFICACAO * * *
Agora seus minngos sao gfingslers que

it n a cidade Sao dez fases de di-

(culdade progressiva Nos estagtos de Bb
locateando a chave que esta escon-

na parede sua vida e recarregada

Cuidado para nao atirar na moonha d
rnefra fase

![•!•! II £L«

GALLER
W-i'i ri

J

Wanted
»oS8t

rvtfc TK« Titwn
TO *TA»T MKK

<< Mba loitt*

GAHGSTER
TO!

:rr

-.tias5&
pr i

rt
^P

ASSAULT CITY

TIPO A venture

DIFfCUlDADE •••
FiCOS •••

MUSI l
I

I TOS ••
CLASSIFICAQAO * * *

Em Assault City os robosdomlnaram a

ii is e sua missao e destruf-los e liberta-

1a Na pnmeira fase, sua peifoa e testada

|
em uma galena de tiros Sao ao todo otto

siva

so . w / \
.:
-\



ISISTEMA SEGA MEGA DRIVE!

SONIC THE HEDGEHOG
GRAriCOS • ••••

MUSICAJ6FEITOS •••••
CLASSIfCACAO • * • * *

TIPO AverHura

Esta cnegando ao Brasil lancado peia

Tec Toy, o porcoespnho (hedgehog, em
's) mais rapdo desia — e do aulras

— gataxias Sonic toi o jogo premiado pe-

ta Consumer Elefronics Show (CES) de De-

/embro de 1 990 como o jogo do ano E I

nao e para rnenos o game lem grahcos
|

excdenies. e loda a movamentacao do no-

vo personagem e revolucionana Mesial
aventura ele deve salvar os animais de
seu planeta, iranslormados em robOs Be
fa? »sso pulando sobre eles E. no final de
cada uma das seis fases. urn immigo para

|

derrotar ate a expulsao total dos invaso-

res. Aqui uma apresentacao desse pgo
Co iv

3

v?"
.

*r<-w

I.*/
1 ' » I

«

>

^.

vt >

p^

Ml

TlMI tl||

13

** Jt --*. f - *mf

J\*A

SCORE

TIME OTP
KNB "

V Wl

Os truques de
Sonic

E: noscomputadores
que Sonic deve recolher os

itens que o ajudarao na
sua dificil missao.

Veja aqui quais sao eles.

SCORE 700

KINS 44
\

Hi.* . i

Doz aneis mais pontes.

R1NC €4

TIME S4

(tlHC 35

I Pr* *"Jr«tv.vas
9

Esfrelas dlo invenclblhdada

Bfl f

: -:-

Sonic ganha urn aacudo prolelor

Suparvelocldade: Sonic quabra a barrelra

do »m
Uma vlda 1



I
S1STEMA SEGA MEGA DRT

jogo,

fase por fase ftltCG Q V ^

*2+
5* *'

*

f
1

"1
m^MflH :I

ait

Green Hill Zone: Rb Some
• :o iiibertaoao o

rotx irea ale encontrara luDos de
19 rapido e ate "toopmgs"*. para

Dor a prova'toda sua supervelot

Labirinlh Zone: Como o propno rvorne

diz alern de enfrentar knirnrgos S

i a saida paia um enof

me latjinnio ale a terceif a iase. Sera que
ele e cap

e)Sb

Marble Zone: Rose explosoes de la

>locarao toda

a hatNltdade de Sonic a prova. Paraenlren

todos esses per igos velotitiadi

que nao Fall

TIKE 19
I

KING 10

i>

iii
i , i

f r i

aiqlol i ±i
— i

Stariighi Zone: Sonic pareceesiar em
.-intesca morrtanna-russa Ao fun-

do a odade grar >elas es-

ia e uma das tases mais diticeis

do jogo E lambem uma das mais bonitas.

_^y ^fe. ^|^^^



tfOfl iU

Sparkling Zone: isto e urn pesadeio?
Acordaco ol, nao s rtrentama tni

migoc
> confuso - mas ex-

tremamente bonito. A plaquinha deseian-

do boa sorte ao herdi nao esta all por

acaso 1

SCORE 900

BIN

8ft

W*

Mre

kIms

c 4M9MI

Special Stage: H4 i nd& um estag»o es

peaa! e Sonic pooe recolher muitos aneis

que va'em pontos Este Bonus Stage
tambem e u ito. e o cenano e bas
tante interessante

\^y)

Clockwork Zone: Uenlro tie urn gigan-

tesco relogio. os desafios do slmpal

porcoespmho serao transpor engi

ge 1

1 . I'ormas moveis, ate o imrmga

que. se venodo finalmenle de>*ara seu

pianeia em paz. Sera que Sonic cons?
ra veneer este empolgante desalio7

rrrr

O primeiro
inimigo

tCORE' SOD

TIME 1:58

RINC 20

H1^ ^^

TIME MTTJ*!
RINC 20

'

%<r -~
V'M'^ U '•'

%n%M)
-oooo

v.; .,
.»*•

w completa para ven-

eer o primeiro inim-go do jogo. na Green
Hill Zone, a*o 3. Some deve aeertai

ve com saitos. puJando da plataiorma da
da tela A sequenoa voce v§ nes

* lotos: quando a bola de ferro esiiver no al-

io, 6 hora de passar corrend>

gar sob a plataiorma A bola fara um mo
Mai aodeum pendulo Qi

ela passar pela plaialorma, e a nora exaia

re saltar na nave, acertando-a So-

me caif

§0 completa c
i

aliens



ISISTEMA SEGA MEGA DRIVE

LAST BATTLE

TiPO: Luta

DIFICULDAOE •'•••

GRAFlCOS-••••
MUSICA/EFEITOS • •

CLASSIFICA£AO * * * •

Last Battfe e um bom lancamei i :?ga Drive. Aarzak

o herbi, pane em vmganca as forcas do mat Utilizando a tec-

nicadaarleMaraal "jet*kwon-do". eledeve derrotar todosos
mimigos ale alcancar Garokk. o verdadeiro mimigo, para sal

var Aiyssa e expulsar os invasores Sao 4 tases de dificuldade

progres^va Procure usar sempre o mapa (folos 2, 3 e 4), que
a o caminho correto

1 ? fase: Esta fase recebe o nome de Cnadores da Nova
foto 5). Voce deve seguir para a Area Abandonada,

lutar i s inimigos para aumfintSJ 98U poder. S«ga

depots para a Area do Hulk, a direita e ao alio no mapa, onde

encontra o primeiro grande mimigo (foto 6) Para derrola-lo

de socos na sua barnga e encurrale-o no canio da tela Pros

siga para a area imediatamente abaixo e a direita, que e um
grande labirmio (foto 7) A dica a lutar sempre contra os <nimi-

gos que aparecem entie duas portas. para aumentar o poder

(foto 8). Na safda. siga para a direita para encontrar mars um
mimigo {toto 9) Para derrota-lo. voce deve estar com a forca

total e agachado. acertar muitos socos na sua barnga
2.* fase: Os Assassmos Dourados"' Nesta fase Aarzak en-

contrara mtmigos e varios guefreiros que o a|udarSo a aumentar

seu poder. Voce deve passar peto prime-ro porlao e encon-

trar o primeiro mimigo. que aparece na foto 1 Para vence-to

a estralegia e a mesma socos na barnga, que sac dispara-

dos sempre agachado. Voce deve encontrar a saida de outro

labnnto (foto 1
1 ). se nao sera impossi'vel atoigir a Cidade Pro**

bida (foto 12) La. cada mimigo que Aarzak vence vale 500
pontos, Duke e o nome do chafe desta area. Para derrota-lo.

s6 na habtlidade acerte-o seguidamente, como na foto 13 Verv



cido Duke, o proximo passo sera procurar Solia (foto 14

o revara a lase segumte.

3.
- fas*: £ a fasechamada ae"Q Ult.mo Inferno" Vco:

go enconlrara o pnmeiro mimigo no navio pirata Para derroti

lo, alem de goJpes na barriga, sera necessariQ escapar dos
ganchos que ele Janca Veia na foto 1 5 proximo mimigo tern

uma paniculandade. ele se reproduz Tambem nflo ha" outro

jeito a nao ser agachar e acertar socos na barriga rapida-i

te(foto 16) Conftnuando seu caminho, Aarzak cnegara em ou-

fro navio Procure lutar sempre com os mimigos, pas seu po
der aumentara — e isso e fundamental para que a luta corn

os grandes mimigos das 3reas seja vitonosa. O ordximo mimi-

go tambem se reproduz (foto 1 7), mas Aarzak deve ser bas-
tante rap«do com os golpes para evtar a dup<icagao. Socos
na barriga continuam sendo ,

; tfitss.

Fmaimente. Aarzak encontra a Cidade Pfoibida. mas sera
necessano encontrar Cynara para entra? (foto IB). A Odade
Proibida nao passa de mais am labir<nto Na tentativa de en-

contrar o caminho, escape das liechas. maehadmhas. langas

1
,

- - - . V - -

- £&&&££.£5&iS^&^^t-J
Lirc^M^^H^H^^ srtf£ i 'I*--*- JjJ

H \h s,h

K-r.lT&.»TP—*> —

e pedras (foto I9j Ao final deste lab rmto, Aa/2ak enct r

go (foto 20). Para n> icerte seguidas voadon
cabeca
4? faae: O Destmo do Destruidor'" E e aqut qu-

travara a baialna final contra Garokk, o ultimo desafio (fot<

Mas para chegar ale ele. sera necessano pe
areas a derrotar outios inimigos Hd : ntosemelharv
le aos antenores. c ao e derrotado com voadoras na
cabeca (foto 22) Terue passar por todas as areas desta I

pots voce estara aumentando o seu poder (folo 23) Isso e ab
solulamente indisoensavef, pois Garokk e o chefe supremo das
lorcas invasoras e Aarzak so o derroiara se estiver com
ooder no maximo
A Lapide de Pedra 6 o local cotreto pata encontrar Garokk

_embre-se so o enlrente se a sua forca esliver no
maximo Casoconfrano leve Aarzak para outras areas a

de aumentar seu poder A luta final e demorada, e urn bom
golpe e acertar socos na sua barriga Fique sempre atento para

suas »nvestidas



ISISTEMA ATARI

DRAGON FIRE

CLASSIFICAQAO • •

O g'ande dragao verde lanca fogo e vo-

ce precisa escapar destas laoaredas A di-

ca para desviar £ abaixar-se e puiaf sobre

estes logumhos Ao desvtar destas 'aba-

redas entre no castelo e pegue todo o te-

souro Cuidado com o dragao que esta to-

rnando conta do tesouro rea

i
PRESSURE COOKER

nCAQAO * * •

famoso rnestre cuca esta cozmhando
e voce e seu ajudante. prato que esta

ido e urn detiooso Ddo Voce deve
ia-lo a rechea-lo com maca\ lafanja e

abacaxi. Voce so pode tirar o bolo do 'or

no se esriver com a pane oe crma que sa

do ultmo tormnno

TENNIS

CLASSIFICAQAO: • • *

Nesie jogo de terns, set adversano e um
dos ma-ores tentstas da aiuahdade Muito

:ado pois eie e rapiQo. Tente sacs'

1e no canlo ooosto de seu adversano. di-

. lanoo sua recepcSo Ourra dica e f»-

car encostado na reoe e reoater as oolas

codas oeio adversano

VIDEO PINBALL

ClASSIFICAQAO • • •

tamoso jogo de Pmball de flipe-ama

vira video Aqui o que vale e o mairv

mero de pontos que voce marca Sa f

co boimhas para se tentar bate-

de. Para soltar as bonnhas, pressione oa-

nabaixoeaperteobotaoB Efasairdcom

ta torca e a vetoodade e maior

FROSTY BITE

CLASS'FICAgAO • * * *

pequeno esquimd precisa fug<r do ur-

so bfanco Voce deve ajuda-lo a entrar em
seu igiu pulando pelo gelo que esta na

agua Cudado para nao ca>r na agua, pois

seu poder ira d»mmuir Na segunda 'ase

do jogo. monte o iglu pulando outra vez

peio gelo

M v,D€OG^



ESPECIALIZADA EM
VIDEOGAME

COMERCIO E LOCAG\0

GAME 4 - R. MARIO AMARAL, 384
PARAISO - SAO PAULO - SP
CEP 04002
(TRAV. DA ABILIO SOARES)

TEL: (01 1 ) 885-1 677

J



VIDE(
Uma emoc

Tudo comegou
com uma bolinha

que podia ser

movimentada
na tela. Estava

chado o
videogame.

Saiba aqui toda

sua historia.

10 Ralph H
Baer estava nlngado Um te-

levisor nao podena servir

apenas para receber imagers das emis-

soras, sem nenhuma outra utrlidade De-

vefta servir tambem para aiguma ou&a coi-

sa. algo que algu^m, em rrente A televisao,

pudesse ter (aiguma) partiCipacao nas »ma-

gens da tela. Foi quando teve uma ii

por que nao mventar um jogo queapare
cesse no video? Foi assim que em margo

de 1967 Ralph, hoje com 69 anos. e sua
equipe cnaram o videogame. Naquela

epoca, mventaram jogos como o ping-

pong, de tiro, de tabuleiro e de esportes

e. assim Ralph passou a ser cons»derado

o pa» do videogame
Os anos passaram e. em 1971 , Baer ja

t nha o prototipo definitivo do pnmeiro vi

deogame. o Odissey
,
que se tornana bas-

tante tamoso Em marco de t972 a em-

p/esa Magnavox lancava no mereado os

pnmeiros Odissey, que nao fizeram murto

sucesso, provavelmente por um erro de
estrategia da Magnavox £ que a empre-

ss dizia nos seus comerciais que o video-

game so servia nos televisores Magnavox

.

o que mesmo sendo mentira ajudana a

aumenlar as vendas da televisao dessa
marca Devem ter se arrependido depois

Antes dtsso. exista apenas a maquma
arcade {ftsperama) chamada PONG, que,

M • VIDEOGAME



DGAME
io que completa

Ma tor de(initio e IB bits

na quarta germsio

. -nfiamos. era muito errata pens eta

nao si o que tornava OS mow
los O Pong era urn

jogo com bolmha, que ongmau uma sene

de novos trtulos como os de terns, pare

e outros

No B .' Jissey so cnegou. oticiai

uanao aPI I

|

necou

a pro*

'

.Tona Franca de Mana us

Was antes ten " jtos modeios c<

importados. estes ja de segunda geracao,

t O Atari fa lancado nos

em Janeiro de 82. duran-

i teira de eletM Que bas-

tou para vil nxme febre. Alem do
naviam outran Teoga-

la mesma geracao, como o Intellivi

J3 Mattel

O ano em que o videogame de &*-

da geracao ostourou oe verdade n

fa etnftS fKV\ omecaw i

'•

o sen Odissey a Dynacom criava o &eu

videogame (o primeito se cnamar-a Video-

Computer e so ma
salancanaoD,,' -

tfcandooa I

I '

;

I

B comooDaci i W

um taJ oe Splicevismn da Spice Na cda

dessa- itros modelos. m-

dumdo o videogame da CC

!

menle. nos Estados Unidos, a mocada ia

esiava aposentando esses videogames de

segunda geracao alras dos jogos de Wipe-

rama, que cant? nuararn evoluindo aocon
trano do que aconteceu com os video i I

^es caseiros A Atari perdeu entao sua rm

na de ouro ao nao dar continuidade

evolucao lecnologiea ao seu console A
mesma casa aconteceu com aqueles b

ios que a Philco lancou aqui no Brasil

no fim da decada de 70 telejogo eraem
preto e franco e so tmha tres jogos na me-

mOna (do tipo paredao) Ciaro que quan

do criegaram os pnmeiros videogames

mais movimentados e coloridos. va con-

trabando a Phuco parou de faoocar o Te-

lejogo. Nao imha mais graca

Depots da "marcada" que a nofte-

amenca' anno rnercado. 1oJ a -

dos laponeses da centenar a Nnrendt.

nesmo, a Nintendo nasceu no fim do

seculo passado, se e que voc£ nao sabia)

Ianear o console de c«T 965 re-

i::»onaridO novamenTe o rnercado e

i'ormando a Nintendo em uma das
. .

res empresas do Japao — di^em que

:aempresa. Hitoshi Yamaucrv e

um dos de/ homens mas ncos caqi"

Nos Estados Urudos of . lan-

cado em 87 Mais uma expJosao de con

sumo Poraqui o piimeiro console dot-"

i i b geracao 1o» o Dmavision II da D

v

com, lancado em jutho de 1989 Nd

quenoa a Tec Toy lancana a Master

System sob hcenca da Sega |apor»esa

com uma rnaoca campanna pur>iow

A Gradiente tambem nao aurs ticar anas

e colocou o Phantom System no rnerca-

do no mesmo ano

Enquanto os b ^omecavam a

perceber as maravilnas dos videogames

de terceira geracao os japoneses e ame
nca 'am consoles de 4* gera-

e logos gravados em CD (compact

que lunciona a laser), como lot o caso do

PC Engine/TurboGralx 16, que a NEC Ian

cou em 87 {veja materia em VIDEOGAME
n° 3) Em 89, sai'a o Mega Dnve/G-

quarta geracao que a Sega, bem esper

^ncou raoidmho ja que no campo da

>?ira geracao nao dava n
petir com a Nintendo Esperlamente tam-

bem a Tec. Toy coiocou o Mega Drive

:ado brasletro no ftm de 90 No ml

do ano passado. a SNI ampn
. i Java um passo a Irente e lancava

i Ao o Neo Geo videogame de qumta

geracdo que amda nao pegou pelo seu at-

to preco. t.inro do console quanta dos

cartuchos

ie 90 . a N «mendo tanca-

lupw Fan '
• es»a pres-

les a sait no rnercado amencano, con

NES Aqu 'hj Brasil p
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Sotisticag&o
e alto custo.

uassado para ca. mais uma serie tie

consoles compau'veis com Nintendo foram

lancados. sam no enfanto. a verdadeira

Nintendo estar represenlada Mas. para o
* segundo semestre, devem chegar novida-

des nesse sentido. ov se/a. o verdadeiro

NES eslara nas prateleiras das lojas

brasileiras.

O future no que diz respeiio aos video-

games indica uma aproximacao dos jogos

en CD. CD ROM (que e o aparelho que
le os CDs que coniem os |ogos» da Sega
sai no fim deste ano no Japao e no come-
co d 10 nos Estados UnJdcs — a
Tec Toy prometeu para o ano que vern Ira

zer o Mega-CD paraca A Nintendo es'ta

desenvolvendo junto com a Philips o CD-
BOM para o Super Famicom A Commo-
dore que fabnca os rTucrocomputadores

Amiga 500 muito usados para pgos, Ian-

cou em junho o seu CDTV urn CO-ROM
piayer, para oqual est^o disponiveis uma
serie de ?>'tulos de jogos e de educacao
em CDs.

Por aqui, espera-se a vinda da Ninten

do para iniroduzir o portani Game Boy en
quanto a Tec Toy lanca agora em agosto

o portaW colondo Game Gear. Uma boa
\a que so traz vantagens para o con-

sumidor, Enquanto isso. oscientisias e en-

genheiros eslfio em seus laboratOnos de-

senvotvendo os microprocessadores de 32
umo a sexta geracao, e principalmen-

te os jogos com reahdade virtual, nos quais

os (ogadores tern a sensacSo de estarem

enirando no |ogo. Uma mostra de que o
des- nto no mundo dos videoga-

mes nao va< parar \ao cedo e que a ten-

dency e cada vez mais, aperfeigoar a tec

mca d served da diversao. Algo que o

cientista Ralph sequer poderia imagmar #
Jd Ellas, especial

para VIDEOGAME

Jogos em CD Uma nova germgio?

Terceira geraipio:

ate os portatets

tarn 8 bits

2? geracao
Atari

novamenle
am moda.
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NINJA II

NARC

SUPER RJTEBOl I

ROBOCOPII

.TARTARUSASNlNiAll

- SUPER MARK) III

DOU6LE DRAGON III

CASTLE OF IkUSlON

- SUPER MONACO Gl

. SHADOW DANCER

- JOGOS DC VERAO

SIMPSONS

ALIA GAMES A CASA DOS
GAMEMANlACOS TEM

• LOCACAO E VENDA DC VfDEO GAMES
E TOOOS OS ACESSORIOS

ALTA GAMES
o motor locodoiG

© oiitttdncia tecnlCG do
vtdaogames do sut do poft.

AITA GAME
Rua dos Andradas. 943 C|. 403"

*4o Edlficto do Cinema Cacique
CEP 90020 • Porto Ategre • RS

CATENDEMOS TODO BRASH VIA CORRElO

1 ASStSTA NOSSO PROGRAMA TODOS OS
SABADOS NA TVE • CANAL 7 AS 11HS

TRAGA ESTE ANUNCtO E GANHE
A INSCRICAO GRATIS

ALTA GAMES
\ Aisattq de 2° a 6" das 6:JO as 2tt30hs

soboaos dos S:30 6s i&oohs
Domlngos e lefiodos dos

1430hs Os 18-OOhs

|ftl (SSu&m*; C"'""'"'")

@ DJJ/VflCOM < milmar

"K» CXtlVE

Dtstf. Bring fashion

Distribuidor Exclusive de Toda Linha
Master System e Mega Drive.

MASTER SYSTEM
MEGA DRIVE
OCULOS
PISTOLA LIGTH PHASER
ADAPTADOR MEGA
RAPID FIRE
JOYSTICKS E COMPLETA VARIEDADE
DE CARTUCHOS
MINI GAME
MINI GAME SERIE MASTER

"Temos Toda Linha de Brinquedos TECTQY".

mm

Vendas Via Sedex p/ todo o Brasil

Atendemos Atacado / Varejo

Rua: Marques de Valenga, 354
Mooca - Sao Paulo

Fone: (011)92-8636



Para se tornar um campeao
e preciso conhecer o
console, decorar os

comandos e saber explorar

cada tela do jogo.

Saiba como.

P6r o cartucho no consoif

do Este b o impulse inevrtavel de quem
nra um console ou um carTucno no

90 que dewe ser feito. So ql<

poucos o principiante peccebe que

bastante drfterf sair da prrmeira fase. o jo-

go que no comedo pareoa mteressante

comeca a dear chalo porque os

eslao ganhando sempre e jd da vontade

(jar Neste momenta come
r quem seta um tera no vi-

deogame ou apen
i

jador especia-

primeiras tases

Para se lornar um campeao e orer

em pfimeiro lugar tt?r um pour

oenaa, aprender direito sobre o jogo e

procurar descobnr lodos os macetes

fa nestas mo aprmorar sua

forma de jogar

O console
Basicamera- 3 e

nao na mu'to o que desvendar notes Basta

enca Twando-se sempre que

a colocacao e >eve ser fe»ta com
o console oesligado e e so ligd-lo que o

jogo aoarece na tela imedatamerae Os
ouiros boioes lalam oor si so START
ra comecar), PAUSE RESET (para c
<jar de novo) SELECT (para sefeoonar o

logo)

O controle
O controle e o rrsfumenio b&sico de

.-.pat-

mente para quern e^ando •

porianie decorar para que secern lodos

os botoes e ser capaz de operA-lo

olhar ja que a atengao deve estar sempfe

voltada para o jogo na leia Para ibso SO

ireinando bastante

!*iuito importante lamb' veto

dos dedos no controle. O directorial, £

ro, e operado com o dedao da mao es

querda Mas o A e B no Nintendo e com

ate, e 1 e 2 no Master System nao de-

vem ser operados com o dedao da mao
pos>cao dos campedes e coto-

n dedo em cada botao Assim o

xoemuiloma nor nao

'

cessidade de hear trocando de

ao acionar os botoes Para quem ja esta

acostumado a usar o dedao nos boioes.

pode parecer que |oga pior usando os ou

tros dedos mas tsso e so no comeco. De
pois de acosl a dtterenca passa

b2 • iJEOGAVE



sei n utto grande e |ogase muito melhor

: do Mega Drive, a dilerenca e
«Ja po<s o dedao acaba hcando

-*ciGnaf OS bOtOBS A B
eC

O jogo
O impulse e pralicamenle irresislfvel. en

carxar o |ogo dai •- sair |ogando

< um louco" para ver o final Nat

contra isso va em frenre Satisteita essa

nosdade inncial, porem, e hora de pafar

e voltar desde o eomeco conhecendo te-

la por tela

l passo 6 expenmentar lodos

os goipcs que sao possiveis de serem da-

dos pelo personages Quando puia. se

aoonando dois botoes. por exert

.oafloras objetos que pode atirai
,
se

e melhor pular em cima dos adversaries

enire outros golpes melhor e ta/er isso

sozmho. sem nmguem da - Hes (o

que nao impede de se laser isto com um
ou mais amigos) sem se importer em per-

der vidas e ter de recon.

Cada inimqo deve ser estudado com
cutdado A forma com que atacarn se re-

i
importanle memorizar isso Os

giandes immigos das fases. normalmente
• carfa uma delas, semt

muilo pod- : pnmeira vsta pare

ce imp '.'-. nao se i/tv

pressione Na revista VIOEOGAME sem
pre vem a explicacao do

i lo E aregraems
dasasformas M
tas tentativas e vidas aie det

que E entao. pronto nadoe
comeca-se tudo de novo na fase se

i toda deve Bed

co deve ser empurrado Um soco num cer

to Ingar pode levar a urns passagem se

i Em alguns logos, por exempio no

Mario Bros 3 (Nintendo e compat >.

onde nao ha nada um pulo pode revelar

uma vida extra Vale a pena experimo

tudo — e mais um pouco.

H3 arnda as marcacoes na ti

esta la algurna utiiidad- mo
a maor»a sendo em ingles procui'

lasoupecari.

bem numefos. nivet de energia do seu per

sonagem ou do mrmigo, e o que mais apa-

recer V3 expenmentando para ver no que
e em que momenta as anolacoes se mo-
diticam e lica ma is tacit entender que in

tormagoes elas eslao dando
Ajuda basiame saber os codigos para

ue" ou a password O conti-

nue
|

jo continue dt kl

cio da lase em que se parou . mesmn que
seu personagem tenhasdoeliminado.sem

let de recomecar tudo outra vez. A "pa

word" e ocodigo que permite escolK
ses. entre outras possibilidades A rev

VIDEOGAME ensma os cbdigos e como
utidza-los em cada um dos pgos

E n3o para por ai Ha amda truqu

mo invenc>bifidade vida m1mita. super

deres das mais diversas ortiens enconl

dos em pgos dilerentes Novamente ex-

periment I w i>
i "eia as report,

a

VIDEOGAME
Chega entao o memento d* 108

esses connectmemos e eornecar a jogar

detato SO que nesse momenta lend

i

-

i' .
-i i cada um dos

detalhes ia deu tempo de treinar bfiSUai

r fases toram se sucodendo A parlir

dessert i^mar "eucc-

nheco este jogo . desafrar um v

quern sabe q i
recorde e Ter sen

norr.e jjninrado na VIDEOGAME

Roberto Araujo

rl
rUqU

n

e de -mpeao

Puerendo UcM> ^u» voc.
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Indicates na tela:

descubra

sua utilidede.

Explore tudo.

Aqui, par exemplo.

hi uma caverns

escondida.

Passagena secretas:

rtao deixe da
procura-tas.

COMO ESCOLHER
UM VIDEOGAME
4 nora de comprar um console e o que

detarmmarA a "especiatidade" de cada fO-

gador Isso porque emstem ststemas difmen-

tes e toda uma questSo de "compattbHida-

de" emre cartucnos. Existem basicamewe

dois sistemas O Nintendo e o Sega
Nintendo — Exists o Nintendo chamado

taponSs (Que tern urn encaixe de 60 pinos

entre o cartucho e o console) e o Nintendo

amencana (que tern 72 pinos). todos de B
bits No Btastl os cttamados compativais

(Bit System. Dynavt&on li e III, CCE VG 8.000

e 9.000, Phantom System. Super Charger)

ac&tam e operam jogos da Nintendo ame
ricana ou \aponesa tato deserde60ou
72 pinos e tacttmente tesolvido com um
adaptadot Nas lofas e Iocadoras hi um
grande numero de Vtukxa dispos/cad tio'p-

gador, podendo chegar at& a 900 cocoes

a escoiher Os jogos Nintendo variam bas-

tante de quahdade e dificuldade desde ai-

guns bastante simples ate ouiros bastante

comptexos
Sega — SAo tambem duas as opooes em

Master System g o Mega Dnve. O
pfimeiro e" urn console de 8 bits e o segun-

doumde 16 bits Ambosos consoles e Sam

•^ /egos sac iabacados e cbstnbuidos

no Bmsil com excJusivjdade peia Tec Toy.

A qualxtade e dficufdade dos fogos sad mats

horrwgeneas, a a opcad do tabncante tor es

cofher logos de diftculdade media em sua

maona. Para Master System h& pouco mats

de 60 VTutos dispotw&s para o Mega Dn-

vGcafcadeWt&utps Ndumadaptadotpara

o Mega Drive tornandb possivel jogar neste

console os jogos de Master Ja oa Master

nSo ac&tam os jogos para Mega Drive

£ mutto saber que os logos

Nintendo nAo servem nos consoles da Se-

ga e vko-versa, -Assam, o meihct antes de

comprar e expenmantm ambos os sistemas

ou atrai-es de anvgos ou aiugartdo conso-

les em Iocadoras que tenham este servtco

N60 hd um s/stemii melhor Que Q outto E
uma questao de preterencm pessoai e. por-

lanto, 4 melhor escoiher direito para na~o se

ender depots R.A.

'm dedo para dois botoes; tempo perdido.

64 VIDEOGAME
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QUESTOES TECNICAS

CONSOLES

NINTENDO
GAME BOY Po

Mlcroprocessador: Z-80, 8 bits

Velocidade de processamento: 7 MHz
Quaniidade de cores: tonahdades de cm-

r stal hauido (LCD)
Resolucao grafica: 144x160 pixels

Cor.ipativel com: cartuchos produzidos

para Nintendo Game Boy.

ATARI
(Alan e compar

Mlcroprocessador: Motorola 65C02, 8 b«is

Velocidade de processamento: 1 IMJ
Quantldade de cores: d 4 lixadassimultaneamente na tela

Resolucao grafica: 160x68 pixels

Compativel com: cartuchos produzidos para o sistema Atar NINTENDO
(NES. Super Famicom e compa<>

Microprocessor: Motorola 65C02. 8 bits

Velocidade de procea&amento: 1 ,9 MHz
Quantldade de cores: 52 16 ftxadas na tela

simultaneamente

Resolucao grafica: 256x240 pixels

Compativel com: eartucnos produzidos

para o asterna Nintendo Americano e Japones.

com adaptador enire esses sistemas

SEGA
MASTER
SYSTEM

Microprocessador: Z(
8 bits

Velocidade de
processamento: 3.59

MHz
Quant Idade de cores:

64 T61i*adasna.

ieia simultaneamente

Reaolucio grafica:

256x192 pixels

Compativel com:
cartuchos

produzidos para

o sistema

Sega Master System

SEGA MEGA
DRIVE

Microprocessador:]
Motorola 68.000. T6*

bits

Velocidade de procesaamento: 7 B0 MHz
Quantldade de corea: 512, 32lixadas na tela simultanBamente
Reaolucio grafica: 320x224 pixels

Compativel com: cartuchos produzidos para o sistema Sega
Mega Drive, e cartucnas Sega Master System com adaptador
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Wi sL_i 3
-ras

' em Master System e Nintendo' A reviste V I-

DEOGAME esta propondo urn novo desafio OJOQO DO MES
Para pariicipar. basta dar uma olhadinha no quadro ai de ba»-

xo para ver qual 6 o logo, "deionar" na acSo e mandar uma

foto da tela de seu melhor resuttado para a revista VIDEOGA-

ME O campeao do m6s em cada S'stema ttura uma sensa

ii camiseta da REVISTA VIDEOGAME Ateneao: valem to

das as lotos que chegarem a redacao ate o dta 30/08

Nao perca tempo e mande seu recorde

JOGO DO MES

ie Simpsons Bart x Space Mutants - Nintendo

Mickey Mouse: Castle of Illusion - Master System

Confira aqui os recordes de alguns jogos Nintendo e Masta&ystem* Se

o seu resuttado tor melhor, nao deixe de mandar uma foto da tela que

comprove a pontuacao obtida Se o jogo nao liver poniuagao, vate a

^7 foto do final. Nao esqueca de escrever tambem o nome do jogo. o

ststema e o piacar, e seu nome podera ser tnclujdo na reiavao.

Tambem valem fogos que nao constam desfaetacao

NINTENDO
NOME

DOUBLE DRAGON II

GQDZILA
JOURNEY TO SIHUS
KARATE KID

MEGA MAN I

MEGA MAN m
AGAiDEN II

RAD RACER
ER MARIO BROS 3

SOLSTTC
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

T'SONS. BART X SPACE
AMTS

TOP GUN II

JOGAOOR
James F L Nepomuceno
Alex F. L Nepomuceno
Gabriel Cassiofato

Tom Ricardo Cavalheiro

I erme Compass
Wagner
Tom Reardo Cavafheiro

Cesar A Favaro Sm

Renalo Rabay Dutra

Orlando Goncalves Jr

Orlando Gonc-atves Jr

Gab iiel Cassjolaio

Toni Reardo Cavaiheuo

Mtcardo Cavalh&ro

Gabnel Cassiolato

Toni Ricardo Cavalhetro

Juliano Lasanni

RECORDE

999 990
9 999 990
Terr

164.800

9999 950
niado

999 900
99 990

9 999 990

2 544 100

92 200
2703700

Font»: VIDEOGAME |unho d« 1OT1

>

MASTER SYSTEM

t

NOME
AFTER BURNER
ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD
ALEX KIDD THE LOST STARS
ALEX KIDD IN SHINOBI WORLD
ALTERED BEAST
DEAD ANGLE
ESWAT
GALAXY FORCE
KENSEIDEN
MICHAEL JACKSON'S MQONWAf

MICKEY MOUSE CASTLE OF ILLUSION

RTYPE
SHINOBI
THUNDER BLADE

JOGADOR
Ricardo D
Marcos Roberto Penpaio

Dionis»o Cason

Bio Cason

Jose Eduardo L Vargas

Dame< Pmho Pessoa

Wandel Siova Samora
Jose Luis Pedroso

Roberto Franco Pinto

Denfison Dtmz Santos

Edson Koichi Kihara

Rodngo Negre^ros Andraoe

Dirceu R do Carrrvo

Darnel Pmho Pessoa

Valerio F de Oliveira

RECORDE
15 144 500
2017000
641 600
999-900
834 900

9 999.900
311 400
446.400

4518.300

999 990
125.430

1232 300
3.000400
2 631.000

Fonts: Tbc Toy e VIDEOGAME. junto o* 1M1w ^^
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Fa^a Parte Deste

Universo

COMPRAR ALUGAR

VENDER TROCAR

MEGA DRIVE MASTER SYSTEM

GAME BOY NINTENDO

SUPER FAMICOM

ASSESSORIA PARA LOCADORAS OU FRANCHISING.

TEMOS TODOS PRODUTOS TZ PARA VOCE MONTAR
SUA VIDEO LOCADORA.

TUDO EM 3 PAGAMENTOS.

DESPACHAMOS P/ TODO O BRASIL

SOLICITE NOSSO CATALOGO.

O MUNDO DOS GAMES.
Sao Paulo Ufa . Rua Albion. 65 2.' Andsr Cant 24 CEP 05077 Fonea 831-57872*1 -79 35 - Tiuut* • Rut Serm dojjpi. 766 CEP 03309 Fones 941-9957 295
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Pra«a Raul Uctne. 29* . CEP 1 2900 . Fonc 431-0998 - Eipinto Santo; Viloria - R. Atel«o N«o. 1490 lop I - Praia do Canto CEP 29050 Fone (027) 225-063<>



MUITO ALEM DA IMAGINACAO
O NOVO ESPA^O EXCLUSIVO DA GERACAO MEGA

Se voce e fissurado em videogame
e faz questao de estar sempre por

dentro das ultimas novidades, nao
e mais preeiso pensar duas vezes:

a VIDGAME e a primeira loja no Rio

exclusiva em locacao de cartuchos
de videogames de todas as geracoes.

VIDGAME lmporta<?ao & Exporta^ao Ltda Rua vise de Piraja, 411 - si. 202 - Ipanemi
Tels.: (021) 287-0949/521-8497 Fax: (021) 287-0949 - CEP 22410 - Rio de Janeiro - P


